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151ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 16 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. PEDRO LUDOVICO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Pedro Ludovico – Lobão da Silveira –
Clodomir Millet – Sebastião Archer – Menezes
Pimentel – Duarte Filho – Ruy Carneiro – Argemiro
de Figueiredo – José Ermírio – Dylton Costa
– Aloysio de Carvalho – Josaphat Marinho –
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo
Torres – Armando Storni – Pedro Ludovico
– Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico):
– A lista de presença acusa o comparecimento
de 20 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida
a Ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
Ata da Sessão anterior, que é, sem debates,
aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituição de projetos de lei sancionados:
– Nº 254/68 (número de origem, 479-C/68) –
de autógrafos do Projeto de Lei nº 94/68, no Senado,
e nº 1.294/68, na Câmara, que revigora o prazo
estabelecido pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 148, de 8
de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a
organização da vida rural, investidura das
Associações Rurais nas funções e prerrogativas de
órgão sindical (projeto que se transfor- ilegível nº 5
ilegível de ilegível.

– Nº 255/68 (número de origem, 479-D/68) – de
autógrafos do Projeto de Lei nº 19/68 (CN), que
autoriza o Poder Executivo a desapropriar em favor
da Emprêsa Brasileira de Telecomunicações –
EMBRATEL – o imóvel que especifica, de propriedade
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (projeto que
se transformou na Lei nº 5.482, de 10-8-68);
Referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia
autorização do Senado, nos seguintes têrmos
MENSAGEM
Nº 256, DE 1968
(Nº 481/68, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Na forma do artigo 21 da Lei nº 4.380, de 21
de agôsto de 1964, tenho a honra de submeter a
Vossas Excelências a indicação do Senhor José
Cândido Moreira de Souza para o cargo de
Conselheiro do Banco Nacional da Habitação.
Conforme se verifica do anexo Curriculum
Vitae, o indicado preenche todos os requisitos legais
para a investidura.
Brasília, em 14 de agôsto de 1968. – A. Costa
e Silva.
"CURRICULUM VITAE" DO
CÂNDIDO MOREIRA DE SOUZA

SR.

JOSÉ

Nasceu em Recife, em 1924, Advogado e
Economista, fêz vários cursos de especialização nos
Estados Unidos, onde obteve grau na Universidade
da Pensilvânia, em administração de emprêsas.
Eleito para a Assembléia da Guanabara em 1954,
foi Líder da Minoria du- ilegível os 4 ilegível de ilegível.
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Foi integrante da Comissão de Finanças da
Câmara.
Em 1961, foi o Primeiro-Secretário e Fundador
da Secretaria de Economia do Estado da
Guanabara, no Govêrno Carlos Lacerda.
Em 1962, idealizou, estruturou e fundou a
COPEG, Companhia Progresso do Estado da
Guanabara, da qual foi seu primeiro Presidente.
Foi membro do Conselho de Desenvolvimento
do Estado.
Hoje, na vida pública, além de integrante de
várias Comissões estaduais e federais, é um dos
Coordenadores da Comissão de Habitação do
Grande Rio.
Autor de várias monografias e trabalhos, entre
elas "Teoria Geral do Contrôle", "À margem dos
ensinamentos de Keynes" sôbre teoria de Keynes,
"Democracia e Capital Aberto" e "Filosofia da
Moderna Emprêsa".
(À Comissão de Finanças.)
PARECER
Nº 645, DE 1968
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto-Legislativo nº 35, de 1968 (nº 63-B,
de 1968, na Câmara), que aprova o Tratado sôbre
Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na
Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua
e demais Corpos Celestes, adotado pela Assembléia
das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966.
Relator: Sr. Mem de Sá
Com a Mensagem nº 486, de 1967, o Senhor
Presidente da República submete à apreciação do
Congresso Nacional o texto do Tratado sôbre Princípios
Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração
e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais
Corpos Celestes, adotado pela Assembléia-Geral das
Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1960.

O Ministro das Relações Exteriores, em
exposição de motivos sôbre a matéria, esclarece
que o Brasil assinou o referido Tratado, adotado
pela Resolução nº 2.222 (XI) da AssembléiaGeral da ONU, em 30 de janeiro de 1967, em
Moscou, e em 2 de fevereiro, em Londres e
Washington.
Segundo o Ministro:
"A assinatura do referido Tratado pela maioria
dos membros daquela organização foi considerada,
unânimemente, o ato político-diplomático mais
significativo para o refôrço da paz e segurança
internacionais desde a assinatura, em 1963, do
Tratado de Moscou sôbre a suspensão dos testes
nucleares na atmosfera, no espaço cósmico e sob a
água."
No mesmo documento, esclarece, ainda, o
Ministro das Relações Exteriores:
"O Tratado consagra a exploração da Lua
e demais Corpos Celestes exclusivamente para
fins pacíficos. Ao proibir, outrossim, a colocação
em órbita terrestre de objetos portadores de
armas nucleares ou de qualquer tipo de arma de
destruição em massa, o Tratado se constitui
em medida parcial de desarmamento, destinada
a facilitar o progresso das negociações nesse
campo.
O instrumento em aprêço incorpora, por
outro lado, os princípios contidos na Resolução
número 1.721 (XVI) da Assembléia-Geral, entre
os quais o princípio de que os Corpos Celestes
são insusceptíveis de apropriação nacional, e
inclui, no artigo 1º, a tese brasileira da igualdade
de participação das potências espaciais e nãoespaciais nos benefícios da exploração do espaço
cósmico."
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputados, após examinar detidamente a matéria,
entendendo que o Tratado "reflete uma preocupação
de paz e de cooperação entre as nações",
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apresentou, nos têrmos regimentais, o competente
projeto de decreto legislativo, aprovando-o.
O instrumento de ratificação do Tratado
ora sob nosso exame, já assinado pela grande
maioria dos países e, portanto, em vigência
(artigo XIV, § 3º), conforme determina o § 2º
do Art. XIV, deverá ser depositado junto ao
Govêrno dos Estados Unidos da América,
Reino Unido e União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Consoante dispõe o Artigo I do Tratado:
"A
exploração
e
uso
do
espaço
cósmico, inclusive da Lua e demais Cosmos
Celestes, deverão ter em mira o bem e interêsse
de todos os países, qualquer que seja o
estágio de seu desenvolvimento econômico
e científico, e são incumbência de tôda a
humanidade.
O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais
Corpos Celestes, poderá ser explorado e utilizado
livremente por todos os Estados sem qualquer
discriminação, em condições de igualdade e em
conformidade com o direito internacional, devendo
haver liberdade de acesso a tôdas as regiões dos
Corpos Celestes. O espaço cósmico, inclusive a Lua
e demais Corpos Celestes estará aberto às
pesquisas científicas, devendo os Estados facilitar e
encorajar a cooperação internacional naquelas
pesquisas."
O Tratado contém dezessete artigos, todos da
mais alta relevância e importância. Entre essas
disposições, destacamos as seguintes:
Artigo II:
"O espaço cósmico inclusive a Lua e
demais Corpos Celestes não poderá ser objeto
de apropriação nacional por proclamação de
soberania por uso ou ocupação, nem por qualquer
outro meio."

Artigo III:
"As atividades dos Estados-partes dêste
Tratado relativa à exploração e uso do espaço
cósmico, inclusive da Lua e demais Corpos Celestes,
deverão efetuar-se em conformidade com o direito
internacional, inclusive a Carta das Nações Unidas,
com a finalidade de manter a paz e a segurança
internacionais e de favorecer a cooperação e a
compreensão internacionais."
Artigo IV:
"Os
Estados-partes
do
Tratado
se
comprometem a não colocar em órbita objeto
portador de armas nucleares ou de qualquer outro
tipo de armas de destruição em massa, a não
instalar tais armas sôbre os Corpos Celestes e a não
colocar tais armas, de nenhuma maneira, no espaço
cósmico."
Art. XII:
"Tôdas as estações, instalações, material e
veículos espaciais, que se encontrarem na Lua ou
nos demais Corpos Celestes serão acessíveis, nas
condições de reciprocidade, aos representantes dos
demais
Estados-partes
do
Tratado.
Êstes
representantes notificarão, com antecedência,
qualquer visita projetada, de maneira que as
consultas desejadas possam realizar-se e que se
possa tomar o máximo de precaução para garantir a
segurança e evitar perturbações no funcionamento
normal da instalação a ser visitada."
Não sòmente estas, como tôdas as demais
disposições do Tratado, como fàcilmente se verifica
do seu exame, são de alto interêsse para tôdas as
Nações, uma vez representarem, indiscutìvelmente,
medidas objetivas, que visam à implantação da paz e
da compreensão entre todos.
O conteúdo dêsse Tratado, revestido
de alta significação, pois representa a inten-
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ção geral de ser a "era espacial" dominada pela paz e
pelo respeito ao Direito de tôda a Humanidade, só pode
ser merecedor da aprovação e do aplauso de todos.
Diante do exposto e tendo em vista terem
sido obedecidas tôdas as exigências formais e
protocolares, a Comissão de Relações Exteriores
opina pela aprovação do presente Projeto de Decreto
Legislativo.
Sala das Comissões, em 14 de agôsto de
1968. – Benedicto Valladares, Presidente – Mem de
Sá, Relator – Milton Campos – Antônio Carlos –
Aloysio de Carvalho – Fernando Corrêa – Filinto
Müller – Aurélio Vianna.

res, analisando o documento, chega a afirmar:
"A assinatura do referido Tratado pela maioria
dos membros daquela organização foi considerada,
unânimemente, o ato político-diplomático mais
significativo para o refôrço da paz e segurança
internacionais, desde a assinatura, em 1963, do
Tratado de Moscou sôbre a suspensão dos testes
nucleares na atmosfera, no espaço cósmico e sob a
água."
Considerando-se que o Tratado em exame,
isento que é de qualquer disposição que possa afetar
ou diminuir a nossa soberania, constitui-se em
instrumento válido no esfôrço pela paz e harmonia
entre os homens, opinamos pela aprovação do
PARECER
projeto.
Nº 646, DE 1968
Sala das Comissões, em 17 de julho de 1968.
– Paulo Torres, Presidente – Oscar Passos, Relator
da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o – Ney Braga – Sebastião Archer.
Projeto de Decreto-Legislativo nº 35, de 1968 (nº 63-B,
PARECER
de 1968, na Câmara), que aprova o Tratado sôbre
Nº 647, DE 1968
Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na
Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua
e demais Corpos Celestes, adotado pela Assembléia
da Comissão de Relações Exteriores,
das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966.
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 37,
de 1968 (nº 77-B/68, na casa de origem), que
Relator: Sr. Oscar Passos
aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural,
O Senhor Presidente da República, com a assinado em 25 de fevereiro de 1968, entre
Mensagem nº 486, de 7 de junho de 1967, submete a República Federativa do Brasil e a República
à consideração do Congresso Nacional o texto do Argentina.
Tratado sôbre os Princípios Reguladores das
Atividades dos Estados na Exploração e Uso do
Relator: Sr. Filinto Müller
Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos
O presente projeto de decreto legislativo,
Celestes.
oriundo do Poder Executivo (Mensagem nº 111, de
O texto a que se refere a Mensagem 1968), aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural,
Presidencial é o mesmo adotado pela Assembléia- assinado em 25 de fevereiro de 1968, entre a
Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de República Federativa do Brasil e a República
1966.
Argentina.
Em
Exposição
de
Motivos
que
O referido convênio foi elaborado de acôrdo com
acompanha a Mensagem do Presidente da as recomendações da Reunião de Reitores dos dois
República, o Ministro das Relações Exterio- países convocada por iniciativa da 4ª Comissão Mista
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Brasil – Argentina. O seu objetivo é sanar os
inconvenientes surgidos na aplicação do convênio
anterior, concluído em Buenos Aires, em 25 de
novembro de 1959.
O convênio em aprêço visa a incrementar
mais ainda o intercâmbio cultural entre brasileiros
e argentinos, apoiando a obra que em cada
um dêsses dois países realizem as instituições
culturais, educativas, científicas ou históricas,
desde que consagradas à difusão do idioma e dos
valôres culturais e artísticos de cada uma das
partes.
O Brasil e a Argentina, como partes
contratantes, ainda se obrigam:
a) incluir no curriculum do curso secundário
o ensino do idioma da outra parte, em caráter
opcional, objetivando uma rápida assimilação
do conteúdo comum dos idiomas português e
castelhano;
b) ministrar em cursos de especialização ou de
pós-graduação o ensino de sua literatura e sua
história e promover, em nível de extensão
universitária, cursos sôbre a cultura nacional da outra
parte;
c) propor a criação de cátedras de português e
de cultura brasileira nas faculdades de Humanidades
argentinas e de castelhano e cultura argentina
nas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras
brasileiras.
Entendemos que o presente Ajuste entre a
República Federativa do Brasil e a República
Argentina, ao ampliar e desenvolver o intercâmbio
cultural, artístico e científico entre ambos os
países, proporcionará o conhecimento mais íntimo
entre os dois povos amigos e fortalecerá, mais
ainda, a tradicional amizade que une brasileiros e
argentinos.
Assim, reconhecendo a importância do
convênio em exame, opinamos pela apro-

vação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 14 de agôsto de
1968. – Benedicto Valladares, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Milton Campos – Aloysio de
Carvalho – Fernando Corrêa – Aurélio Vianna –
Mello Braga – Arnon de Mello.
PARECER
Nº 648, DE 1968
da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 1968 (nº 77B/68, na casa de origem), que aprova o Convênio de
Intercâmbio Cultural, assinado em 25 de fevereiro de
1968, entre a República Federativa do Brasil e a
República Argentina.
Relator: Sr. Duarte Filho
O Senhor Presidente da República, pela
Mensagem nº 111/68, submeteu à apreciação do
Congresso Nacional o texto do Convênio de Intercâmbio
Cultural, assinado em 25 de fevereiro de 1968, entre a
República Federativa do Brasil e a República Argentina.
O presente projeto de decreto legislativo, proposto
pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, aprova o citado convênio, tendo em vista
que os princípios e as bases que o ditaram atendem aos
interêsses e necessidades da cultura brasileira.
Da Exposição de Motivos do Senhor Ministro das
Relações Exteriores, que acompanha o projeto, consta
que o Convênio visa a substituir o anterior, sanando
inconvenientes surgidos na aplicação do mesmo.
O Convênio destina-se a coordenar e a
desenvolver amplas atividades no sentido de divulgar
a cultura de cada país participante.
O ajuste, como se vê, vem ao encontro
das aspirações e dos interêsses culturais,
econômicos
e
sociais
que
ligam
nosso
País à Argentina, devendo ressaltar-se a alta
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conveniência de sua aprovação pelos resultados
benéficos que, por certo, advirão.
Nestas condições, a Comissão de Educação e
Cultura manifesta-se pela aprovação do presente
projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 8 de agôsto de 1968. –
Menezes Pimentel, Presidente – Duarte Filho,
Relator – Aloysio de Carvalho – Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – A
Presidência deferiu os seguintes requerimentos de
informações:
De autoria do Senador Mário Martins
– Nº 974/68, ao Ministério das Comunicações;
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Nº 975/68, ao Ministério da Justiça;
– Nº 976/68, ao Ministério dos Transportes;
– Nº 977/68, ao Ministério Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da
República;
– Nº 978/68, ao Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
– Nº 979/68, ao Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
– Nº 980/68, ao Ministério Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da
República;
– Nº 981/68, ao Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
– Nº 982/68, ao Ministério da Fazenda;
– Nº 984/68, ao Ministério da Agricultura;
Esta Presidência comunica que o Projeto de
Lei da Câmara nº 82/68, que concede estímulos
fiscais à indústria de fabricação de empilhadeiras,
deixou de ser apreciado pelo Senado Federal no
prazo estabelecido no art. 54 da Constituição
Federal.

Sendo assim, a Presidência, seguindo a
orientação firmada, anteriormente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, encaminhará à sanção o texto
recebido da Câmara dos Deputados.
O Sr. Senador Dylton Costa enviou à
Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do
art. 201, § 2º, do Regimento Interno. S. Ex.ª será
atendido.
É O SEGUINTE O DISCURSO ENVIADO À
MESA:
"Senhor Presidente, Senhores Senadores,
impediram-me
as
circunstâncias
de
dar
conhecimento à Casa, durante a prorrogação da
Sessão Legislativa, em julho último, do falecimento
ocorrido em meu Estado, do Cel. Francisco
Menezes.
Ao fazê-lo agora, Senhor Presidente, quero
expressar à coletividade sergipana, e de
maneira especial ao Município de Tobias Barreto,
que o ilustre morto indiscutìvelmente liderou,
em vida, o sentimento de meu profundo pesar,
pela irreparável perda. O Cel. Francisco Menezes
encarnava as virtudes do homem público, para
quem o respeito às posições e aos compromissos
representava condição indispensável ao exercício
da vida pública. Por isso mesmo, mereceu sempre
de seus concidadãos o respeito e o acatamento
de que poucos conseguem desfrutar em vida,
nesse mister difícil que é o exercício da política
partidária.
Natural da cidade de Tobias Barreto,
Município de tradições tão caras a Sergipe, o Cel.
Francisco Menezes transformou-se ao longo de
sua vida num exemplo de probidade e de
honradez que dignificou a vida partidária e política
de meu Estado. Faleceu cercado do carinho e da
admiração não só de seus amigos e parentes,
mas sobretudo de seu povo, ao qual dedicou a
maior parte de seu tirocínio, de sua capacidade
e de seu inegável poder de liderança. Ja-
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mais, Senhor Presidente, utilizou-se de seu prestígio
para desfrute pessoal. Os que lhe admiravam a
retidão da conduta, não se cansavam de proclamar
que o seu devotamento à causa pública era
fruto exclusivo de uma extraordinária vocação
de servir ao bem comum e à sua coletividade,
qualidade cada vez mais rara. A lacuna que êle
deixa na vida pública sergipana, difìcilmente
será preenchida. Mas tenho a convicção de que
o seu exemplo será uma invocação constante
para os que almejam ver instaurados definitivamente
em nosso Estado os padrões de dignidade pelos
quais êle sempre lutou. Os seus sucessores
têm uma difícil tarefa que é a de seguir-lhe o
exemplo, com as mesmas renúncias e os mesmos
sacrifícios aos quais êle nunca se negou. Mas
é de homens de sua têmpera, é de exemplos como
o seu, que devemos valer-nos para obter a
valorização dos padrões de comportamento, entre
os políticos que, autênticamente, aspiram a
representar o seu povo.
Esta, Senhor Presidente, é a melhor
homenagem que podemos prestar à memória
dêsse sergipano ilustre, a quem rendo o preito de
minha homenagem e de meu mais profundo
respeito."
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – Há
oradores inscritos. Tem a palavra o Sr. Senador
Pedro Carneiro.
O SR. PEDRO CARNEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recebemos na Amazônia a presença do Senhor
Presidente da República para, em um período de
sete dias, governar o País instalado nas duas
principais capitais da região. Trata-se de uma
experiência já realizada em relação a outras
regiões mais afortunadas e que não teve, inclusive, o
sabor do ineditismo. Teve, contudo, em relação ao

Vale Amazônico, um resultado vantajoso: mostrou
a muitos assessôres do Govêrno a realidade de uma
região que, se não desmente a beleza da literatura
que já inspirou copiosamente, não confirma, porém,
a crendice nacional que sôbre ela se formou, até
mesmo com aspectos de falsa técnica.
O Presidente e o Govêrno foram a uma porção
de território nacional que, sem o tratamento merecido
no ensino da história pátria, guarda exemplos históricos
de bravura, de vocação para a liberdade e de
fidelidade nacional incomparáveis. Há uma pregação
constitucionalista, inspirada na Revolução do Pôrto de
1820, de um Felipe Patroni, que se transformou na
pregação de independência a valer, ao pregador, o
empastelamento do primeiro jornal da terra, O
Paraense, vítima da prepotência e da intolerância logo
em seu segundo número de circulação. Há todo um
movimento popular contra as deformações do poder,
tão pouco estudado e tão fàcilmente injustiçado, como
foi a Cabanagem. Há um elenco de republicanos
ilustres, os padres Prudêncio e Eutíquio, que
guardaram a tradição de um Batista Campos, Cônego
e perseguido político, prêso e até ameaçado de ser
disparado, como bala humana, amarrado à boca de um
canhão. Há uma plêiade de revolucionários, como
existe igualmente a presença marcante da Polícia
Militar de Montoura nos combates de Canudos.
Êste é um punhado de nossa história que
hoje se projeta em têrmos de desafio à capacidade
realizadora do Estado, bem como de tôda a
Nação. Pràticamente sós, entregues ao jôgo
das relações de troca entre os grupos privados,
os homens da Amazônia construíram uma sociedade
que se manteve nacional, a despeito de tôdas
as crises econômicas que teve de enfrentar,
notadamente quando a debacle da borracha
pareceu mergulhar, no caos, as cidades requintadas
que o delírio dos grandes negócios com o
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mundo fêz crescer em meio às florestas. A uma
repetição da história, quando cessou o segundo
conflito mundial cujas necessidades de matériaprima haviam repovoado os seringais abandonados,
a Amazônia viu mantido um sistema de monopólio de
compra e venda de borracha, que lhe permitia
enfrentar o preço internacional, reconduzido a
cotações francamente inferiores com a reabertura
dos negócios pelo Oriente. A intervenção da União
se fazia, a esta altura, em sentido inverso de sua
atuação durante a guerra, quando os preços foram
contidos em níveis mínimos, a despeito das
dificuldades do mercado internacional. Ainda assim,
contudo, a política intervencionista em favor da
produção amazônica só se manteve em troca de um
sistema de financiamento às indústrias consumidoras
do sul, que passaram a ter a borracha estocada nos
centros industriais por conta e responsabilidade do
Banco de Crédito da Amazônia S/A, o mesmo que
deveria financiar os produtores da goma elástica. A
realidade é que os recursos do Banco jamais foram
suficientes para atender aos dois clientes e a
indústria cresceu em têrmos de demanda, enquanto
a produção não acompanhava o ritmo industrial e as
importações do exterior começaram a suplementar
as necessidades do consumo industrial.
A história da intervenção estatal na Amazônia
não tem sido de molde a desmentir o exemplo
da borracha, a não ser que se leve a crédito
dessa intervenção frustrada no objetivo desejado,
a mudança de comportamento dos homens
amazônicos, que após a guerra, partiram para uma
diversificação econômica que se ainda não é a
desejada, já não subordina, contudo, a imensa
região a uma única atividade, como ocorria em
relação à borracha.
A realidade, porém, é que a intervenção
estatal
na
Amazônia
não
apresentou,
até
hoje,
resultados
apreciáveis,

mesmo quando, inspiradora de tantos e tão copiosos
discursos, se propôs a realizar um plano de
valorização econômica da região, segundo o
mandamento inscrito na Constituição brasileira de
1946. Os resultados dessa pretendida valorização se
medem, na história da Revolução de 1964, mais
pelos escândalos suscitados. Não há, contudo, como
negar que, no curso de uma década da extinta
SPVEA, obras importantes foram realizadas, a maior
das quais, a Rodovia Belém – Brasília, quaisquer
que tenham sido os pecados ou os crimes, tem
significação extraordinária para todo o País. A
substituição da SPVEA pela atual SUDAM, a
transformação do Banco de Crédito da Amazônia
S/A no Banco da Amazônia S/A pós-Revolução, ou a
mobilização efetiva da Zona Franca de Manaus, que
afloram como as grandes linhas institucionais nas
preocupações dos governos revolucionários pela
Amazônia, são na realidade, meros pontos de
partida. E é forçoso reconhecer que à largada não
correspondeu a continuidade da ação, já que em
relação a todos os três organismos se podem
oferecer restrições que não afetam, pròpriamente, a
cada um dêles individualmente, mas no conjunto, a
uma política federal executada pela metade.
A SUDAM que, na prática, passou a funcionar
em tôrno e por causa dos incentivos fiscais,
deduzidos do Impôsto de Renda, se viu na
contingência de aplicar uma filosofia de divisão da
Amazônia que, ante a precariedade dos recursos
disponíveis, mais escassos ainda os incentivos
deferidos ao turismo, à pesca e ao reflorestamento,
levou a uma separação na própria Amazônia,
dividindo os Estados da região segundo os
interêsses econômicos dos empresários, quando não
por meros caprichos, que pretendem apenas
mudanças de sedes de administrações. Com as
pretensões de impor um desenvolvimento a partir do
oeste, mesmo nada se realizando na infra-estrutu-
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ra que o desenvolvimento reclama para atrair
a iniciativa particular, chegando os limites dos
recursos às fronteiras do paroxismo, a política dos
incentivos parece aproximar-se de um final menos
feliz.
Ainda há poucos dias assistimos, nesta Casa,
um ilustre representante da Paraíba apelando para
os mineiros, para que não retirem os incentivos
fiscais àquela região, que vem sofrendo há séculos.
O mesmo se aplica à Amazônia, de que querem tirar
até mesmo a sede da Capital Federal.
Mesmo porque, reconheçamos, atingiu
essa política a um estágio de vulgarização que
muito se assemelha à epidemia das sociedades de
economia mista das quais o Govêrno Federal tanto
se serviu no após-guerra e que as transformou na
maravilha curativa de Humphreys da medicina dos
anos 20.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, o
Govêrno Federal, que superou tantas crises e se
propõe realizar as reformas de estrutura tão
reclamadas, instalou-se em uma Amazônia
igualmente em crise. As estimativas do IBGE
demonstram que a população amazônica vem
aumentando a taxas que superam o próprio
crescimento demográfico do Nordeste, cuja explosão
transformou essa região em zona crítica da
segurança nacional. Essa explosão se transferirá
para a imensa reserva equatorial, que não é apenas
um dos poucos espaços vazios do mundo a
despertar a cobiça internacional das Nações
superpovoadas.
Acima dessa ameaça, a Amazônia tem sido
um mercado promissor para os próprios nacionais
que se instalam nas regiões mais desenvolvidas
do País, e que se desenvolvem, também, à custa
de relações de troca bem desfavoráveis para
os amazônicos. As relações com o exterior, a
despeito do aviltamento dos preços, são favoráveis
ao Estado do Pará, mas o comércio de cabotagem,
isto é, suas transações com o resto do País,

apresenta deficits sempre crescentes, que se
expressam pelos números de:
em 1961 – NCr$ 8.933.632,31
em 1962 – NCr$ 15.989.952,58
em 1963 – NCr$ 28.837.964,91
em 1964 – NCr$ 62.243.610,65.
Nem mesmo a industrialização, pelo Estado,
das fibras amazônicas de sua própria produção,
implantada com sacrifícios e ainda francamente
insuficiente para o aproveitamento de tôda a
produção de juta e malva, conseguiu suplantar tal
deficit. As vendas de sacaria de juta, pelo Estado do
Pará, têm-se mantido em valôres iguais às compras
de um único produto alimentício, o açúcar.
Confirmando a estrutura típica do comércio de
importação de uma região subdesenvolvida em
relação a uma desenvolvida, o Pará, mesmo
existindo a Zona Franca a três horas de vôo de
Belém, continua a importar do Sul do País produtos
que o Sul importa do estrangeiro, como seja a soda
cáustica e mesmo até adubos que vêm da Alemanha
para o Brasil.
Em tal quadro, Senhores Senadores, a
presença da União não se fêz sentir com o
mesmo propósito filosófico com o qual o Brasil se
apresenta, no conceito internacional, a enquadrarse, muito justificadamente, na pregação de justiça
entre os povos, da "Populorum Progressio". Nem
mesmo, como já ressaltei anteriormente, a União se
fêz presente na simples execução de uma política de
abastecimento para dar a garantia do preço mínimo
aos poucos produtos amazônicos, ou para sustentar
estoques reguladores que combatem a especulação
dos preços ou a excessiva intermediação no fluxo
de mercadorias essenciais à população. Essa
ausência se torna mais grave, porque os estoques
mantidos à custa exclusiva da iniciativa privada
são sempre precários e, igualmente, porque a
concentração demográfica nas cidades paraenses
já se reflete em números expressivos. O Pará,
depois de São Paulo, apresenta em sua capital a
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mais elevada concentração demográfica, que foi de
25,9% em 1960. Um Município, Castanhal, distante
menos de 60 quilômetros, por rodovia, de Belém,
apresenta um crescimento bem maior de sua
população urbana, passando de 47,29% em 1960,
para 63,88% em 1967, à simples instalação de
algumas indústrias. Em contra-partida, a produção
agrícola de um Município como Bragança, que tem
apenas 28,33% de sua população de 60.000
habitantes em sua sede municipal, decresceu de
77.480.860 quilos em 1966, para 14.807.053 quilos
em 1967.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Com muito
prazer.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Ex.ª andou
acertado quando passou a mostrar o crescimento
do Município de Castanhal motivado pelo seu
desenvolvimento e pela presença da Rodovia Belém
– Brasília.
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex.ª, Senador, digno representante
do Estado do Pará e, especialmente, do Município de
Bragança.
Indiscutìvelmente,
os
propósitos
de
valorização da Amazônia, inscritos na Constituição
de 1946, ou proclamados, insistentemente, nas
declarações da chamada Operação Amazônia,
renovaram as esperanças e deram à vida na região o
incentivo da ação.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me V. Ex.ª
um aparte?
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª faz muito
bem em assim se pronunciar. É realmente
necessário conhecer-se a realidade amazônica, uma
região que possui cêrca de 30% de tôda água
doce do mundo, hoje, elementos de que são caren-

tes todos os países. É mesmo região privilegiada,
que pode ter zona agrícola de alto porte, com
as suas riquezas minerais, com as suas
riquezas extrativas, com as suas riquezas de
produção de energia hidráulica, e não pode,
portanto, ficar esquecida. Talvez seja a única região
do mundo onde, no futuro, produziremos a alga
para fazer o combustível. Vê V. Ex.ª quantas
coisas úteis tem aquela região, razão por que, no
dia 21 de junho do ano passado, numa palestra
que proferi na Assembléia Legislativa de Manaus,
disse que aquela região seria o coração do
Brasil e elo propulsor de tôda a grandeza da
Nação.
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Senador José
Ermírio, agradeço o aparte de V. Ex.ª.
Nos poucos dias que o nobre colega
passou no Ministério da Agricultura, sobrevoou
a Amazônia, conheceu, de visu, aquela enorme
floresta, como outras áreas – Roraima e Acre, se não
me engano. Naquela Pasta, mais uma vez, V. Ex.ª
demonstrou sua capacidade de trabalho, de
industrial. À época, o eminente Senador apresentou
um relatório cujo teor é agora reafirmado neste
aparte.
Muito obrigado a V. Ex.ª.
Não é, porém, apenas o Govêrno da União,
mas todos os brasileiros se encontram em
débito com a Amazônia. A presença do Exmº
Senhor Presidente da República com muito poucos
discursos, foi marcada com a celebração de atos
que se não tiveram o impacto de uma definição
filosófica, tão ao gôsto dos pronunciamentos sôbre
a região, tiveram a virtude de constituir medidas
práticas, de reconhecida utilidade, mesmo quando,
pela aparente modéstia do empreendimento,
pareceriam, até, inadequadas à importância de
uma visita presidencial. Mas são, também, essas
medidas pequenas, essencialmente pragmáticas,
porém, de que necessita, a Amazônia, para a qual
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seria licito reclamar, do Govêrno da República, que
desse, a fim de não entravar a ação local, maior
poder de decisão aos seus delegados na região que,
sob muitos aspectos, ainda continuam sujeitos a
limites muito estreitos de regimentos e instruções
gerais, mais adequados ao Brasil de maior
desenvolvimento.
Senhores
Senadores,
quero
trazer
para o conhecimento de V. Ex. as o que foi a
visita do Sr. Presidente da República, S.
Ex.ª não se demorou, nem se embeve-

ceu em discursos em banquetes, O Presidente
chegou e instalou o Govêrno. Pediu a cada um
de seus Ministros que se pronunciasse, numa
expressão rápida e definida, sôbre o assunto, para
que pudesse, na medida do possível, atender
àquelas reivindicações da Amazônia.
Temos aqui, Sr. Presidente, um quadro
de que sou testemunha, porque não ficou apenas
no papel. Eu vi os cheques do Banco do Brasil,
nos valôres seguintes e destinados às seguintes
dotações:
NCr$

Localização de 135 famílias no Núcleo Colonial de Bela Vista .................................................
Instalação e manutenção da Circunscrição de RORAIMA ........................................................
Início da construção do edifício-sede .......................................................................................
Plano de assistência à pecuária bovina do Amazonas .............................................................
Dinamização e fiscalização do Cooperativismo ........................................................................
Localização de 229 famílias no Núcleo Colonial de Guamá .....................................................
Instalação e manutenção da circunscrição do AMAPÁ .............................................................
Início da construção do edifício-sede ........................................................................................
Instalação de um molho de calcário em Itaiutuba .....................................................................
Eletrificação rural do trecho Castanhal – Inhamgapi .................................................................
Início da Construção da Escola Média de Agricultura ...............................................................
Instalação e manutenção da circunscrição de RONDÔNIA ......................................................
Dinamização e fiscalização do Cooperativismo ........................................................................
Dinamização e fiscalização do Cooperativismo ........................................................................
Dinamização e fiscalização do Cooperativismo, do AMAPÁ ....................................................
Implantação e aparelhamento da granja militar da 3ª Companhia de Fronteira, com sede em
Pôrto Velho, Rondônia ..............................................................................................................
No Orçamento da República, de 1967, está
incluída verba para financiamento aos pecuaristas,
aos agricultores e à indústria extrativa da Amazônia,
através do Banco da Amazônia, Sociedade Anônima
(BASA.)
Acontece, Sr. Presidente, que o Ministro da
Fazenda liberou, apenas, uma décima parte do
referido financiamento. Os projetos dos interessados
deram entrada naquela autarquia – Banco da
Amazônia – e foram reconhecidos como idôneos
seus signatários. Nada mais justo: a Diretoria
daquele Banco adiantou 30% a cada um dos
agricultores, a cada um dos pecuaristas e a cada
uma das indústrias extrativas da Amazônia.

178.772,00
30.000,00
125.000,00
150.000,00
20.000,00
180.368,00
30.000,00
125.000,00
80.000,00
100.638,47
100.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.500,00

Resultado, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
depois de três meses, não liberando S. Ex.ª, o Sr.
Ministro da Fazenda, o restante da verba, o Banco
da Amazônia foi obrigado a chamar todos aquêles
que haviam recebido, por antecipação, juros
módicos, a substituir por promissorias com o prazo
de 40 e 60 dias, a juros comerciais.
Mas, Sr. Presidente, ato que posso elogiar:
o Sr. Presidente Arthur da Costa e Silva determinou,
na presença de todos os que ali reclamavam,
a liberação do restante da verba. Expressão
dêle próprio. Porque, pela exposição que
haviam feito, ao invés de o Govêrno, como
está acontecendo, auxiliar aquêles pecuaris-
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tas, aquêles agricultores, e aquêles industriais,
estariam todos à porta da falência. E isto, Sr.
Presidente, o povo da Amazônia só tem que
agradecer a S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República,
porque não foi uma visita de rotina, foi uma visita de
trabalho e ação.
Parece-nos, mesmo, que mais eficaz seria a
ação limitada do Poder Público, voltada para
os horizontes mais próximos de alguns projetos
selecionados, que podem ser executados em
ritmo acelerado, do que os planejamentos
globais, ambiciosos em seus objetivos, mas
exageradamente lentos na sua elaboração, a ponto
de se transformarem em torneios de inteligência
que, ao serem concluídos, já estão pràticamente
envelhecidos. Nesse particular, a Amazônia tem sido
reiteradamente de pouca sorte. E todos os seus
planos ficaram, efetiva e realmente, sem aplicação,
tanto demoraram na sua elaboração e na sua
aprovação. O mais recente, com pretensões a
estabelecer um planejamento qüinquenal para a
extinta SPVEA, realizado por emprêsa técnica do
Sul, foi publicado pela atual SUDAM, mas
imediatamente abandonado e recolhido, inclusive por
conter, segundo os comentários, até erros de
cálculo.
O Govêrno do eminente Marechal Costa e
Silva parece ter definido seus propósitos em relação
à Amazônia brasileira, evidenciando, em primeiro
plano, as preocupações de ocupar a região que
constitui imenso vazio humano, enquanto que, em
certos trechos de suas fronteiras, desenvolvem-se
concentrações demográficas de nossos vizinhos,
já bem apreciáveis. Igualmente, o Govêrno não
se omitiria da obrigação de promover o
desenvolvimento regional, pelo que representa a
região em um futuro não muito longínquo. A
preocupação, definiu-a o próprio Presidente ao
reeditar a conceituação célebre de Humboldt, de que
a Amazônia será o celeiro do mundo, destinação
histórica irreversível de região tão pródiga e tão
generosa.

Há, contudo, que realizar essa progressão
pelos caminhos naturais de uma evolução por
estágios. Comecemos por fazê-la um celeiro
de si própria, dando à sua população condições
de subsistência e de trabalho que não sejam
tão caras, nem tão aviltantes. Ainda agora, em
pleno Século XX, quando as reservas naturais do
mundo causam preocupações aos que cuidam do
futuro da humanidade, no interior da Amazônia o
homem ainda tem uma dieta alimentar mais elevada
do que a dos citadinos. Para isso contribuem a
caça, o pescado, as frutas oleaginosas que a floresta
imensa guarda e renova. A ocupação pura e
simples concorrerá para a redução dêsses recursos
naturais e ainda de baixo custo. O desenvolvimento
desorientado levará a um agravamento das
relações de troca que não terão, como até agora,
resultado prático na elevação do bem-estar e
das condições de vida da imensa maioria,
muito embora venha a se refletir nos números
impessoais da avaliação do progresso. Nesse
ponto, contudo, ter-se-á omitido a justiça que
deve ser o próprio e maior objetivo do
desenvolvimento.
Nós da Amazônia não deveremos opor
restrições à visita do Sr. Presidente da República,
nem, mesmo, temos por que considerar minguados
os resultados do Govêrno nos curtos sete dias
que passou instalado na região, muitos dos
quais gastos em viagens sôbre imensas porções
de florestas ou as prolongadas vias dos rios
amazônicos. O Presidente deu uma demonstração
efetiva e não apenas simbólica da presença
da região em seus propósitos de govêrno. A
iniciativa, agora, necessita ser complementada
pela ação de todos os brasileiros, que não
se devem negar a uma atuação comum. Falta,
realmente, essa consciência amazônica dentro
do Brasil, contra o que, muito inteligentemente,
se volta o Sr. Ministro do Interior, ao promover
as
revoadas
juvenis
das
"Operações
Rondon", que, na realidade, estão dando,
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pela visão e pela vivência, ainda que curtas, a
presença da Amazônia na juventude. Oxalá a
experiência dos jovens se multiplique, pelo relato do
que viram do que viveram, em outras múltiplas
presenças até alcançar a grande maioria dos lares
brasileiros. Assim, estará a Amazônia integrada não
apenas ao Brasil, mas aos brasileiros, para ser o
celeiro de todos nós. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Tem a palavra o Sr. Senador Aloysio de Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, encerrou a sua vida de 92 anos,
completados em 8 de abril último, o Arcebispo
Primaz do Brasil, D. Augusto Álvaro, Cardeal da
Silva.
Duas qualidades, entre tôdas excelsas,
assinalaram a sua longa existência terrena: uma
poderosa inteligência, e uma austeridade, que
chegou às raias do ascetismo.
Pregador sacro, entre os maiores do nosso
tempo, no Brasil, a palavra de Deus se transmitia
pelos seus lábios com uma fôrça de convencimento
íntimo em que bem se espelhava a sua verdadeira
vocação de Sacerdote.
Quantos o ouvimos, muitas vêzes, numa
cidade onde não se apagam os ecos da oratória
tribunícia de Padre Antônio Vieira e onde,
sucessivamente, grandes pregadores brilharam nos
púlpitos católicos, não esqueceremos jamais essa
sua eloqüência clara, lógica, tersa, tocada, às vêzes,
de uns laivos de beleza profana, que eram a
originalidade e a graça da sua oratória sacra.
A austeridade da sua vida trouxe-lhe
muitas incompreensões, muitas injustiças, muitos
atritos, dentro do Clero e na sociedade local,
onde, certa feita, até a ira popular se manifestou
contra atos seus, que visavam, simplesmente,
a dar dignidade e pureza ao exercício da mis-

são religiosa de que êle era o representante
máximo.
Em meio às agitações dos nossos dias, em
meio às preocupações de que participa boa porção
da Igreja Católica, devemos parar um instante para
venerar a sua memória e reconhecer nêle um dos
homens que mais serviram aos interêsses da sua
Igreja, que mais compreenderam os deveres
religiosos e cívicos de um sacerdote, que mais
engradeceram o bispado que lhe coube e, afinal, o
cardinalato.
Entre as suas grandes realizações, uma no
setor da sua religião, outra extravasando dêsse setor
para alcançar a própria sociedade de que era o
Arcebispo, basta que eu relembre, neste momento, o
primeiro Congresso Eucarístico Nacional efetuado na
Bahia, em 1933, reunindo representações de todos
os Estados do Brasil, desde o Rio Grande do Sul,
representações que tiveram a ventura de ouvir a sua
palavra, tiveram a alegria de verificar que a
inteligência humana ali se encarnava num dos
mais legítimos e autênticos exemplares de que
nos podemos orgulhar. Outro, o seu trabalho de
pacificação dos espíritos na conturbada emergência
da vitória da Revolução de 30. Ficando a lhe dever
muito de tolerância e de brandura os revolucionários
que aportavam, vitoriosos, à cidade do Salvador. E,
quem sabe, talvez, alguma vida se houvesse
poupado nas agitações daquele momento, graças à
sua influência benéfica.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não.
O SR. RUY CARNEIRO: – Recebi, com
grande tristeza, a notícia do desaparecimento
de meu bom Amigo Dom Augusto, Primaz do
Brasil, Arcebispo da Bahia. V. Ex.ª, neste
instante, faz, com tanto brilho e tanta justiça,
o seu elogio fúnebre como representante do glo-
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doso Estado de Rui Barbosa. Fui hóspede de Dom
Augusto, modelar Chefe da Igreja, pernambucano
ilustre que, pràticamente, levou tôda a sua vida
servindo à Bahia, servindo, como V. Ex.ª está
descrevendo corretamente, à Igreja e à sociedade
baiana, com seus reflexos benéficos para o resto da
nossa Pátria. Conheci de perto a bondade daquele
representante de Cristo na terra e sei que V. Ex.ª
está aludindo a um episódio em que o Cardeal Da
Silva se revelou um notável diplomata e profundo
defensor do seu rebanho – o da Revolução de 30, na
qual tomei parte. Era eu muito jovem ainda, ajudante
de ordens do Comandante da Brigada que vinha pelo
litoral, o então Cel. Juracy Magalhães. O Primaz
do Brasil convidou-o, e ao seu Estado-Maior, a
hospedarem-se no Palácio do Arcebispo. Ficamos
com o nosso Comandante e uma quantidade grande
de oficiais, as principais figuras daquele Comando.
Aquêle gesto de D. Augusto para com os
revolucionários que chegavam vitoriosos à Capital
baiana cativou profundamente, não sòmente ao
nosso Comandante, Cel. Juracy, como a todos nós.
E penso como V. Ex.ª, na oportunidade, tendo em
vista a paixão que sacudia tôda a Nação, Dom
Augusto amenizou possíveis exaltações muito
comuns em Movimentos como o de 1930. Êle foi
carinhoso com todos. E durante os dias em que
estivemos em sua companhia, sentimos a sua
bondade, e ao mesmo tempo, a sua grande
autoridade de Chefe da nossa Igreja. Foi
precisamente nessa oportunidade a que alude V.
Ex.ª, 1930. Quero trazer ao discurso de V. Ex.ª a
solidariedade da Paraíba, dos católicos, enfim, de
todos os paraibanos, porque estou certo de que o
luto que caiu sôbre a Bahia, com a morte do seu
amado Arcebispo, se estenderá sôbre todo o Brasil,
do Rio Grande ao Acre.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Eis aí, Sr.
Presidente, o depoimento de um vitorioso do dia 24
de outubro de 1930. Aqui está, pela minha palavra, o

depoimento de um derrotado em 24 de outubro de
1930.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Acabo de
telegrafar a Dom Eugênio Sales, administrador da
Arquidiocese da Bahia, manifestando-lhe pesar, e a
todo o Clero, pela morte de Dom Augusto, Cardeal
da Silva. Nada há a acrescentar às judiciosas e
sóbrias palavras que V. Ex.ª está proferindo e que o
faz em nome de bancada baiana.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito
obrigado a V. Ex.ª pela generosidade das suas
palavras, e pelo refôrço que traz às que estou
proferindo neste momento, como um preito de
Justiça da Bahia ao seu Cardeal, vindo de
Pernambuco, como frisou o nobre Senador Ruy
Carneiro, para manter, com o vigor da sua
inteligência, com a austeridade da sua vida, com a
fôrça do seu dinamismo, com a intransigência das
suas convicçbes religiosas, o prestígio da Igreja
Católica na Bahia. Frisei bem – segundo depoimento
do Senador Ruy Carneiro – a atuação moderada
e benéfica do então Arcebispo Dom Augusto,
naqueles dias de outubro de 1930. Os que, então,
caímos não o compreendemos, no primeiro
momento; os que, então, fomos derrotados não
compreendíamos que pudesse êle abrigar no seu
Palácio de Arcebispo as hostes revolucionárias
que ocupavam o Estado. Só depois, quando a
paixão do primeiro instante se dissipou, é que
compreendemos a generosidade do seu coração e o
serviço que êle havia prestado à sociedade baiana.
Quando digo, Sr. Presidente, que alguma vida teria
escapado naquele momento, graças à atuação do
Arcebispo, sei o que estou dizendo. E ainda no
Congresso Nacional está vivo, representando o
Estado de Pernambuco desde 1933 e desde 1946,
Monsenhor Arruda Câmara, que chegou à Bahia à
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frente das tropas pernambucanas revolucionárias e
que oferece, até hoje, o depoimento da ação de Dom
Augusto para restabelecer a tranqüilidade nos lares
baianos e assegurar a paz entre vencidos
vencedores.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com
prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre Senador
Aloysio de Carvalho, todo o Brasil recebeu com
imenso pesar a notícia do falecimento do Cardeal. V.
Ex.ª está prestando não apenas uma homenagem
pessoal, mas da Bahia e de todo o povo brasileiro.
Considere o discurso que está fazendo não como
manifestação pessoal, mas também do Govêrno
Brasileiro. Posso assegurar, na qualidade de
Líder, que foi recebido com profundo pesar o
desaparecimento de um brasileiro eminente, de um
religioso ilustre, de um homem cuja vida ficou
marcada, como acabou V. Ex.ª de acentuar, pelo
brilho de sua inteligência, pela dedicação à religião e
pela austeridade de que foi sempre um exemplo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Efetivamente, Sr. Presidente, como acaba de
acentuar muito bem o nobre Senador Filinto Müller, o
pesar pela morte do Cardeal Da Silva transcende
das lindes da Bahia para atingir a tôdas as camadas
do País, não só as camadas do sentimento católico,
como também dos círculos intelectuais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Em nome
do meu Partido, manifesto a solidariedade
às palavras que V. Ex.ª profere, quando faz a
exaltação do valor sacerdotal e moral do Cardeal
Primaz do Brasil, falecido. V. Ex.ª está expressando,
neste momento, o sentimento de todos nós, e te-

nho certeza, o sentimento de todo o povo brasileiro.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Agradeço
a V. Ex.ª a solidariedade que presta às minhas
palavras, em nome da Bancada da Minoria desta
Casa. E é oportuno acentuar que, com aquêle padre
que morreu na Bahia, com 92 anos de uma
existência prestimosa, incansável e benemérita, não
morreu sòmente um padre; parou de pulsar o
coração de um cidadão. Não houve, neste País,
durante o seu longo reinado espiritual, nenhum
acontecimento político que fugisse à ação do seu
coração e do seu caráter.
Ainda na Revolução de 1964 tivemos ocasião
de verificar a mesma ação moderada e correta do
Arcebispo, o mesmo vigor pelo sentimento de
tranqüilidade de paz da sociedade que êle regia
espiritualmente, a mesma generosidade e a mesma
solidariedade para com os eventuais vencidos.
Vindo de Pernambuco, com o ímpeto que é
próprio dos pernambucanos, para viver e conviver
numa sociedade de que se diz que o atestado
melhor é o da cordialidade, Dom Augusto conseguiu
reunir em tôrno de si, afinal, a estima a veneração de
todos os baianos. E quando digo "afinal" quero ser
exato, porque presumo estar prestando um
depoimento histórico. Não era homem de
transigências, não era homem de recuos, não era
homem de omissões, não era homem de perdoar a
desmoralização de práticas católicas, não era
homem que tivesse o gôsto do silêncio, senão na
capela em que fazia as suas preces, senão quando,
no seu gabinete, compunha os seus versos ou
quando preparava os seus admiráveis sermões.
Talvez seu nome, talvez, digo pouco,
seguramente o seu nome ficará entre os maiores
e os melhores pregadores do nosso tempo no
Brasil.
Repito o elogio que lhe fiz ao comêço
destas
palavras,
exaltando
uma
qualida-
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de excelsa da sua cerebração – a eloqüência. Ao
lado disto, a austeridade de caráter. Vida simples.
Vida privada inatacável, Sr. Presidente, vida simples
– e V. Ex.ª, que foi seu hóspede, Senador Ruy
Carneiro, pode dar disto o testemunho – vida
modesta no princípio do seu Arcebispado e ainda
depois de Cardeal.
Êsse homem serviu com vocação, com amor,
com paixão à sua Igreja. Recolhemos o exemplo da
sua vida espiritual e lhe dedicamos, neste instante, a
nossa palavra de admiração e de veneração. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Tem a palavra o Senador Mário Martins. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Attílío Fontana.
(Pausa.)
Não se acha presente.
Tem a palavra o Senhor Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, na Sessão de ontem,
justifiquei requerimento de informações, a ser
encaminhado ao Ministro da Justiça, a respeito
da atuação de uma chamada Organização Brasileira
em Defesa da Tradição, da Propriedade, da Família,
organização de cunho nìtidamente nazista, da
extrema-direita, que vem percorrendo, por intermédio
de vários representantes, o País, a solicitar
assinaturas para um abaixo-assinado, a ser
encaminhado ao Papa, para solicitar expulsão, da
Igreja Católica, de Dom Hélder Câmara.
Ressaltei, na ocasião, o total desinterêsse
do Govêrno em relação a essa decisão de
cunho terrorista e subversivo, que se vale, inclusive,
do
apoio
de
estrangeiros,
que
também
estão assinando êsse manifesto, a interferirem
em assuntos nacionais e a investir contra
uma das mais altas figuras da Igreja Católica,

que é o Arcebispo de Olinda, Dom Hélder Câmara.
Acontece que até a espôsa do Presidente da
República e um de seus Ministros de Estado já
assinaram êsse manifesto, fato que vem sendo
divulgado com o maior vigor, o maior interêsse, pela
organização, em todo o Brasil.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre
Senador, ontem ouvi o discurso de V. Ex.ª e quis
dizer aquilo que vou dizer hoje. Eu não conheço o
manifesto a que V. Ex.ª se refere, para o qual
se pedem assinaturas, visando à expulsão do
Sr. Arcebispo D. Hélder Câmara das fileiras do
catolicismo. Acho mesmo que seria um contra-senso,
se houvesse uma sociedade com tal pretensão neste
País. Entretanto, perdoe-me V. Ex.ª, eu acho que há
um êrro ou falta um perfeito conhecimento da
matéria; de sua parte. Não conheço os estatutos da
sociedade a que V. Ex.ª se refere, conheço apenas
um dos membros da Diretoria, que é o Engenheiro
Augusto Lindenberg, meu parente, um homem de
bem, homem incapaz de fazer parte de qualquer
sociedade de caráter terrorista ou fascista, homem
equilibrado, brasileiro, patriota, que de forma alguma
seria capaz de se envolver em qualquer sociedade
dêsse tipo, para que fim fôsse. Eu pediria a V. Ex.ª
que colhesse melhores informações, porque não
quero nem pensar que o homem a que me refiro
seria capaz daquilo que V. Ex.ª está pensando.
Eram essas as palavras que queria dizer, não
para contradizer o seu discurso, mas apenas com o
desejo de que a verdade se esclareça. Fui, também,
autor de um requerimento no sentido de ser
transcrito, nos Anais do Senado, um manifesto
publicado por essa sociedade, da qual eu não sabia
que êsse meu parente fazia parte. Li o manifesto
nos jornais e pedi sua transcrição, ao ensejo
do cinqüentenário da Revolução Russa, porque
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os discursos referentes à Rússia foram todos
elogiosos,
pelo
seu
trabalho,
pelo
seu
desenvolvimento, esquecendo-se, aquêles que
falavam a respeito, das milhões de pessoas
assassinadas pelos soviéticos, das milhões de outras
pessoas assassinadas pelo mundo afora para
implantação do marxismo e do comunismo. E aquêle
manifesto apenas lembrava aos brasileiros o que se
passou na Rússia e em outros países, para que
nós tomássemos cuidado e não incorrêssemos
nos mesmos erros de ver correr sangue, pelo
comunismo. Só depois é que vim a saber que êsse
meu parente era um dos diretores da associação.
Eis porque estou fazendo êste pedido a V. Ex.ª. A
finalidade da minha intervenção é que a verdade se
esclareça em tempo, pois muitas vêzes, quando se
fala mal de alguém, ou de uma sociedade, muita
gente lê, e muita gente não fica sabendo, depois,
aquilo que vem restabelecer a verdade. Como diz
aquêle ditado antigo: "a lama da calúnia salpica, mas
depois para se limpar é muito difícil".
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Respeito o
conceito e a opinião que V. Ex.ª faz dêsse seu
parente que integra a diretoria, e admito que, como
êle, possa haver outros homens de boa fé e dignos,
participando dêsse movimento.
Tôda a orientação, tôda a participação dessa
sociedade na vida pública brasileira equipara-se
àquele famoso IBAD, que foi condenado por uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara, que
teve como Relator o Sr. Deputado Pedro Aleixo, em
cujos estatutos se inscreviam princípios idênticos aos
dessa sociedade de defesa da tradição, da família e
da propriedade. E o que é de ressaltar é que essa
sociedade se coloca numa posição de extremadireita, não admitindo o debate em tôrno dos grandes
problemas nacionais, não concebendo que se possa
ver a miséria que nos cerca, para destacá-la
aos olhos dos homens responsáveis pela vida
dêste País, a fim de exterminar esta chaga que mar-

ca, que fere a organização social brasileira.
Qualquer pessoa que tenha a coragem neste
País – porque é preciso coragem – de declarar que
há miséria, há fome, há doença, é tachada logo, por
essa sociedade e outras semelhantes, de elemento
esquerdista, da linha auxiliar do Partido Comunista, a
investir contra a tradição da família e da religião. E
esta vem sendo a conduta da associação de defesa
da propriedade e da família, que chega a investir
contra êsse Arcebispo bondoso e puro, de vida
pública, particular e religiosa inatacável. Homem
simples, que prega e faz a verdadeira doutrina cristã,
vem sendo tachado, por essa sociedade, de
elemento da linha auxiliar do Partido Comunista, o
que é, além de absurdo, como disse ontem, uma
grande tolice, porque, no momento em que D. Hélder
Câmara procura atuar, tomando a defesa dos
necessitados, dessa multidão que é o caldo de
cultura, o adubo do Partido Comunista, êle está
liquidando o grande instrumento de que o Partido
Comunista dispõe, que é, precisamente, a fome, a
miséria, o atraso, a doença. Mas, Sr. Presidente, os
homens encastelados nos privilégios, aquêles que
vivem às custas dessa miséria, dessa doença
generalizada, no seu egoísmo insano, quando
sentem qualquer ameaça, à diminuição de um só de
seus privilégios, ficam absoluta e completamente
cegos. E, então, têm atitudes dessa natureza,
tentando apresentar à opinião pública nacional e
mundial um homem da categoria moral, intelectual e
religiosa de D. Hélder Câmara como um auxiliar do
Partido Comunista.
Ainda a respeito do aparte com que me
honrou o ilustre Senador Carlos Lindenberg, quero
chamar a atenção de S. Ex.ª para um aspecto.
Essa associação condena o regime soviético,
como eu também o condeno. Já tenho
declarado, inúmeras vêzes, que todo ditador
é um ignóbil e tôda ditadura é ignóbil, porque
se o ditador, muitas vêzes, não pratica
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diretamente, mas à sua sombra, valendo-se do
silêncio que se impõe às nações onde imperam
ditaduras, todos os atentados aos direitos e à
dignidade do cidadão e à liberdade são praticados.
Eu, por exemplo, admiro Getúlio Vargas no que êle
teve de visão, como estadista, ao projetar o nosso
País para o futuro; admiro Getúlio Vargas no impulso
que deu para libertar econômicamente nossa Nação;
admiro Getúlio Vargas pela sua sensibilidade, ao
sentir que o nosso País não poderia continuar
atrasado em relação aos problemas sociais que
envolvem os homens que produzem o progresso
nacional. Mas, mesmo admirando-o, eu, que saia às
ruas combatendo a sua ditadura, jamais deixei de
proclamar que sob a sua bondade, que era
inegàvelmente um bom, sob a sua honradez, que era
inegàvelmente um honrado, praticaram-se neste
País as maiores misérias e atentados contra a
liberdade e a dignidade humanas.
Tenho, portanto, posição firme em relação às
ditaduras. V. Ex.ª, Sr. Senador Carlos Lindenberg,
homem de grande vivência pública, nome
inegàvelmente respeitado na vida pública nacional,
note, porém, o unilateralismo da conduta de
organizações como esta. Êles condenam os Estados
socialistas, as ditaduras comunistas, mas V. Ex.ª
jamais ouviu e ouvirá uma palavra de condenação de
organizações dêste tipo a ditaduras de caráter
direitista, como por exemplo, a que impera na
Espanha, em Portugal, no Paraguai e em outras
republiquetas, nas republiquetas latino-americanas,
vítimas das pressões de trustes, que as dominam e
se servem dessas ditaduras fantoches para explorar
o trabalho de seus povos.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.)
Agradeço as referências elogiosas à minha
pessoa. Entretanto, já disse e repito, conheço,
apenas, êsse manifesto, que pedi para ser
transcrito, justamente porque profligava os
regimes comunistas, a que me oponho e a que V.

Ex.ª, conforme acabou de dizer, se opõe também.
Todavia, quanto a qualquer outra posição que
possam ter tomado, não lhe posso dar referências.
Apenas, pelo conhecimento que tenho de um dos
diretores, acho que êle não faria parte de uma
sociedade terrorista ou de outro caráter, tão
profundamente direitista, como salienta V. Ex.ª,
porque se trata de um grande empresário, de
engenheiro esclarecido, de homem que conhece
muito bem a parte social dêste País e que,
inegàvelmente,
tem
procedido
nas
suas
organizações como alguém que deseja o bem social
da nossa Pátria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Não duvido. Já
declarei e repito que não tenho o direito de
duvidar daquilo que V. Ex.ª afirma. Acredito que haja
homens dêsse nível moral e intelectual participando
disso de boa fé, mas asseguro-lhe que o que vem
ocorrendo neste País é espantoso: há elementos
financiados e pagos por essas organizações,
cujos recursos não se sabe de onde vêm. É o
mesmo caso do IBAD, de que a Nação, alertada
pelos pronunciamentos mais candentes, não
tomou conhecimento, deixando que interferisse,
como interferiu, no processo político, no
processo eleitoral, deformando-o e degradando-o
com recursos espúrios que provinham – como ficou
provado por Comissão Parlamentar de Inquérito –
inclusive no exterior.
Acredito que também no IBAD houvesse
algum ou outro homem de boa fé, honesto e digno,
certo de que estava a serviço do seu País. Mas a
verdade é que aquela entidade apenas trouxe
recursos de fora para violentar o nosso processo
eleitoral, para maculá-lo, para degenerá-lo, e em
defesa de princípios reacionários, de princípios que
querem a permanência do atraso, da miséria e da
fome neste País, porque é no atraso, é na miséria e
é na fome que êles encontram a possibilidade e o
meio de vida farta, nababesca e de dissipações que,
às vêzes, levam.
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Mas, não se pode deixar de fazer êsse registro
que quero repetir para V. Ex.ª, Senador Carlos
Lindenberg, de que, de organizações dêsse tipo V.
Ex.ª, não ouvirá jamais, não lerá jamais um só
manifesto condenando as ditaduras fascistas, as
ditaduras de direita que existem em todo o mundo,
inclusive em tôrno do Brasil e que não condenaria a
implantação, inclusive, de ditadura de direita neste
País, o que não é sêgredo, pois isso vem sendo
pregado abertamente. Nós vivemos, assim, num
regime meio jurídico de uma Constituição que diz
que dá liberdade, mas é liberdade precária, debaixo
de uma lei de segurança que ameaça a todos e
debaixo de pronunciamentos de órgãos e de homens
do Poder Executivo que são a liquidação total do
regime tripartite – Executivo, Legislativo e Judiciário.
Mas, Sr. Presidente, ainda justifico que
homens, que organizações como essas investissem
contra D. Hélder Câmara. Pertencia ao IBAD um
fazendeiro de Minas Gerais. Foi um dos seus
elementos mais atuantes naquele Estado e depois
do movimento militar de abril, êle, em companhia de
dois filhos, assassinou, covarde e friamente, um
cidadão e o filho dêste, na cidade de Juiz de Fora.
Levado a processo, a Auditoria Militar de Juiz
de Fora – cuja orientação quer transformar a cidade
numa coisa sem nome, que condena operário,
porque fêz greve, a vinte e oito anos de prisão, que
condena estudante, porque quer pensar livremente e
não como êste Govêrno quer que êle pense, que
condena homens que não admitem outra condição
senão a de cidadãos livres, a penas de prisão que
vão de dez a vinte anos de cadeia – absolveu êsse
defensor, também, das tradições cristãs, da família e
da propriedade em nosso País.
Felizmente, Sr. Presidente, para honra
da dignidade jurídica desta Nação, dos
nossos
verdadeiros
foros
cristãos
e
democráticos, êsse assassino frio, que dizia

agir em nome das tradições cristãs brasileiras,
teve o seu processo revisto pelo Superior Tribunal
Militar e recebeu a condenação que considero,
ainda, pequena para a hediondez e torpeza de seu
crime.
Devemos acautelar-nos, pois, contra êste tipo
de defensores de nossa civilização cristã, porque, se
formos examinar fria e detidamente sua conduta,
vamos verificar que o seu caráter é o dêste
fazendeiro mineiro que está a dever a Deus por êsse
crime hediondo que praticou em Minas Gerais.
Mas, Sr. Presidente, ainda admito que
organizações como esta procedam assim – e quero
tê-las sempre contra mim, pois me insultaria se o
IBAD, ou uma organização igual a êle, que diz
defender as tradições, a família e a propriedade,
tivesse palavras de elogio dirigidas à minha vida de
homem público.
O que me causa espanto, o que revela
desagregação de uma organização que merece o
respeito do povo brasileiro, é que um Bispo endosse
acusações dêsse tipo e venha fazer declarações à
imprensa e pelo rádio tachando seu colega de
ministério, Bispo também, de esquerdista. É o Bispo
de Diamantina, aquêle mesmo homem que disse ser
a reforma agrária uma questão de consciência; que
talvez tenha a mentalidade daqueles padres e bispos
que, ao tempo da escravatura, se banqueteavam
com os donos da escravidão, enquanto nas senzalas
estava o anti-Cristo, enquanto nas senzalas os
homens apodreciam na miséria, sob o chicote dos
feitores. Êsse bispo, em programa de televisão, que
o jornal O Globo transcreve com todo destaque e
com o maior elogio, também endossa a acusação
que se vem fazendo a D. Hélder Câmara.
Isso é profundamente lamentável e não é
possível que haja o silêncio diante de atitudes dessa
natureza. Êsse bispo devia sentir que, da mesma
forma como êle desrespeita o seu colega, que êsse,
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sim, pratica a verdadeira doutrina cristã, êsse, sim,
acompanha o que Cristo pregou há 2.000 anos no
mundo, êsse, sim, o homem das sandálias no meio
do povo, que sente e sofre, êsse bispo precisa sentir,
Sr. Presidente, que a sua atitude não intimida e não
silencia. Êle talvez integre essa Associação de
Defesa da Tradição, da Família e da Propriedade e
nessa mesma entrevista dada, diz que se trata de
um organismo simpático e faz referências que não
revelam um pastor espiritual, faz declarações que
não identificam um homem da Igreja, faz afirmativas
que estariam muito bem na bôca de um político de
direita, de um elemento subordinado a interêsses
das classes dominantes no País; mas nunca a um
sacerdote, a um prelado, a um homem da Igreja, que
não pode deixar de sentir as angústias e os anseios
dos seus fiéis.
Sr. Presidente, há neste País, tenho dito
algumas vêzes quando aprecio a problemática social
e política brasileira, há neste País três instituições
organizadas: o Exército, a Igreja Católica e o Partido
Comunista, organizações que vêm das bases até à
cúpula e que, por isto, mantêm como instituições
uma atuação que se faz sentir mesmo quando
representam a minoria, como é o caso do Partido
Comunista.
O Partido Comunista defende princípio
ideológico que eu acredito jamais conseguirá
implantar em nosso País, que repousa na
organização do Exército e na organização que
havia da Igreja Católica, a garantia maior de que
estas idéias defendidas pelo Partido Comunista
jamais se tornariam vitoriosas na Pátria Brasileira.
E é com tristeza que eu vejo esta desagregação de
uma instituição que merece o mais alto e profundo
respeito de um povo de formação católica como
o nosso, quando um bispo, para servir interêsses
que não são de sua Igreja, para servir a interêsses
que não são do seu ministério, para servir a

interêsses que são dos privilegiados da sociedade
brasileira, investe contra colega seu, porque tem a
coragem de proclamar, em altos brados para a
Nação e para o mundo, que a sociedade brasileira
esquece e deixa apodrecer, marginalizados, milhões
de patrícios nossos que nada produzem, que nada
contribuem, que se estiolam no abandono, na
miséria, no atraso do sertão brasileiro.
Sr. Presidente, acredito que êsse bispo fale
pela minoria da Igreja Católica, creio que êsse
prelado não interpreta senão o pensamento daqueles
que enxergam a Nação e seus problemas pela sua
bitola acanhada e estreita. E quero crer que a
posição defendida por Dom Hélder Câmara, êsse
bispo franzino, mas de extraordinária coragem moral
e religiosa, quero crer que essa posição já está a
empolgar a maioria da população católica nacional.
E penso que a Igreja não modificará a linha de ação
que vem adotando atualmente, saindo daquele
imobilismo de quem não vê o que acontece na
sociedade para uma atuação firme e decidida
em relação aos problemas que afligem o povo
brasileiro.
E amanhã, não tenham a menor dúvida, a
História registrará com exaltação, com louvores, com
agradecimento a atuação de Dom Hélder Câmara e
um Dom Sigaud, de Diamantina, terá sido apenas,
na história da Igreja Católica e na história política
religiosa brasileira, apenas mais um bispo. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Tem a palavra o Sr. Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (pela ordem. Sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, quero
apresentar à Mesa uma questão de ordem. Antes, no
entanto, formulo apêlo a V. Ex.ª, que já formalizei
através de requerimento que V. Ex.ª transmitirá ao
Plenário, acêrca de matéria que está tramitando nesta
Casa e da maior relevância para a Comissão da
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qual sou Presidente, a do Polígono das Sêcas.
O IV Plano Diretor da SUDENE está em fase
de distribuição pela Mesa às Comissões de
Constituição e Justiça, de Finanças e de Projetos do
Executivo. Considero desarrazoada essa proposição
não passar pela Comissão do Polígono das Sêcas.
Tenho até a impressão, Sr. Presidente, de que,
existindo a Comissão do Polígono das Sêcas,
composta de elementos todos daquela região, depois
da Comissão de Constituição e Justiça e da
Comissão de Finanças, era quem devia receber o IV
Plano Diretor da SUDENE para estudar.
Minha presença nesta tribuna não representa
o propósito de reclamação, mas sim o de apelar para
a Mesa e o Plenário no sentido de que aceitem a
nossa reivindicação, isto é, a distribuição da matéria
também à nossa Comissão. Isto porque, se não fôr
acolhida a nossa solicitação, representará uma
capitis diminutio para a Comissão do Polígono das
Sêcas, órgão específico para o estudo do mais
importante projeto de interêsse da nossa região, que
é o IV Plano Diretor da SUDENE.
No momento, sòmente à Comissão de
Projetos do Executivo é distribuída a matéria em
causa. Data venia, não considero justo que isso se
verifique quando a do Polígono das Sêcas deve ter
preponderância sôbre aquela, sobretudo no caso em
aprêço.
Na segunda-feira passada, quando o Senador
Argemiro de Figueiredo pronunciou brilhante
discurso sôbre o IV Plano Diretor da SUDENE,
aparteei-o para dar-lhe meus aplausos pelo
pronunciamento que estava fazendo e lamentar que,
tendo estado afastado desta Casa por quatro
meses, em conseqüência do meu estado de saúde,
experimentava certa angústia por não me
encontrar à frente da Comissão da qual sou
Presidente e melhor acompanhar os assun-

tos que se relacionam com o progresso ordenado da
nossa região.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª
permite-me um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Através da
questão localizada quanto a um determinado
assunto, V. Ex.ª, na verdade, suscita problema mais
amplo, uma questão mais extensa, que é a da
inconveniência manifesta da Comissão de Projetos
do Executivo. Tôdas as Comissões da Casa têm
caráter específico a propósito de suas atribuições.
Elas são Comissões Especiais em relação aos
assuntos que dizem respeito à sua competência. A
Comissão de Projetos do Executivo foi criada para
facilitar o período de transição na fase dos atos
institucionais e complementares. Restabelecido o
regime constitucional, na verdade o Senado deveria
ter promovido a extinção dessa Comissão, o que não
se entende. Cita V. Ex.ª um caso típico: que haja na
Casa uma Comissão do Polígono das Sêcas e a ela
não seja remetido, para exame, o IV Plano Diretor da
SUDENE, que é, a respeito do Nordeste, o mais
importante projeto que transita pelo Congresso. Nem
me parece mesmo haja rigidez regimental que
impeça a audiência da Comissão do Polígono das
Sêcas, porque a de Constituição e Justiça opina
também. Por que não se há de encontrar caminho
para, em assunto rigorosamente específico – não é
um projeto qualquer –, em assunto rigorosamente
específico, como o do Plano Diretor da SUDENE, a
Comissão do Polígono das Sêcas seja ouvida? Situa
o nobre colega a questão e acredito que a Mesa dará
uma solução adequada.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte
do
eminente
Senador
Josaphat
Marinho.
Indiscutivelmente, quero situar-me no caso que estou
discutindo, no momento. É uma aberração que a
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Comissão do Polígono das Sêcas não examine o
projeto, a matéria mais importante para nós, que é,
precisamente, o IV Plano Diretor da SUDENE.
Relembro, a propósito da SUDENE, que o
Senador Argemiro de Figueiredo, quando pronunciava
seu discurso da semana passada, ressaltou a fundação
daquele órgão e a figura do seu criador, o eminente
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. No
momento, o Senador Josaphat Marinho aparteou-o
dizendo, se me não falha a memória, que a SUDENE
fôra criada para o desenvolvimento organizado do
Nordeste. Penso que foi isso que S. Ex.ª disse.
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO:
–
Desenvolvimento disciplinado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Desenvolvimento
disciplinado. Muito agradecido ao esclarecimento de
V. Ex.ª No dia em que foi sancionado o Projeto da
SUDENE, houve muita alegria, no Palácio do Catete,
no Rio de Janeiro e, principalmente, para nós do
Nordeste. O Presidente Juscelino Kubitscheck me
dizia com muita euforia, confiança e fé: "Agora os
nordestinos vão ver, com a criação da SUDENE,
como aquela região vai progredir ordenadamente." E
eu não podia deixar de relembrar tal fato. Temos por
aquêle órgão, assim, um certo fetichismo, o seu
criador esperava o que está acontecendo; é mais um
depoimento, para nós, da pureza de sentimentos do
ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, de
como êle encarava com seriedade os problemas de
nosso País. Certa vez me disse com muita amargura
que estava observando que as coisas não estavam
correndo na SUDENE conto êle desejava.
Enfim, Sr. Presidente, isso é uma digressão
que estou fazendo, apenas para focalizar e lembrar
com que carinho o ex-Presidente criou aquêle
órgão, com o desejo de que chegasse a levantar
o Nordeste ao máximo que êle merece. Isto,

porque considero verdadeiro o conceito de que
recordar é viver.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não, com
muito prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª defende com
tôda razão o Nordeste, que sòmente agora inicia
uma época de desenvolvimento e que teve no ano
passado o primeiro ano de crescimento real, com 9%
ao ano. Nós todos conhecemos bem os Estados
federados, o Estado de Minas Gerais, rico em
minérios e riquíssimo em energia hidrelétrica. Quem
dispõe de energia hidrelétrica já tem condições
primordiais para um grande desenvolvimento. Agora
mesmo, estamos terminando, em Três Martas,
uma usina cujo valor não vou dizer, mas é imenso,
para produzir chumbo e depois cobre, num local
onde até me interessava. Mas votarei contra, porque
o Nordeste não pode perder a situação que desfruta
de início de desenvolvimento. É preciso que
decorram muitos anos para que aquela região possa
integrar-se ao desenvolvimento do resto do País.
Região que tem um povo atacado de doença,
atacado de esquistossomose, um povo muito débil,
agora fadado a melhores dias, não pode ser
abandonado. Por isso, precisamos lutar para que o
Nordeste não diminua o atual ritmo de
desenvolvimento.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradecido pelo
aparte do eminente Senador José Ermírio.
Mas, Sr. Presidente, o meu grande objetivo
nesta tribuna é conseguir que o IV Plano Diretor da
SUDENE seja distribuído à nossa Comissão.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo prazer.
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O SR. CLODOMIR MILLET: – V. Ex.ª tem
tôda razão. É muito estranhável que na oportunidade
da distribuição do Projeto do IV Plano Diretor da
SUDENE, nas Comissões, não tivesse sido incluída
a Comissão do Polígono das Sêcas. Posso mesmo
lembrar a V. Ex.ª que o projeto altera completamente
o Polígono das Sêcas, modifica a situação dos
territórios que formavam o Polígono das Sêcas. Os
Estados do Nordeste, hoje, pertencem integralmente,
na sua totalidade, com exceção do Maranhão, ao
DNOCS, ou são superintendidos pelo DNOCS, ou
estão sob a atuação do DNOCS, quando
antigamente, determinado Estado não tinha a sua
área total favorecida pelo DNOCS. Então, a nossa
Comissão do Polígono das Sêcas estuda justamente
todos os projetos que digam respeito ao Nordeste e
que são abandonados e, particularmente, a serviços
prestados pelo DNOCS. Nesse projeto vem um
anexo financeiro do DNOCS, como veio o da
SUVALE. A Comissão do Polígono das Sêcas, não
examinando êste projeto, deixou de exercer atividade
que lhe era própria, quando não poderia,
absolutamente, deixar projeto dessa natureza
tramitar no Senado sem ser ouvida esta Comissão,
porque, senão, seria melhor que desaparecesse
essa Comissão. Acho, e nesse ponto estou com o
Senador Josaphat Marinho, que essa Comissão de
Projetos do Executivo não devia ter mais existência,
porque ela foi criada para determinada época. Hoje,
os projetos que vêm do Executivo passam pelas
outras Comissões, normalmente, de acôrdo com a
atribuição específica de cada comissão. Nesse caso,
V. Ex.ª tem absoluta razão, e acredito que a Mesa
deferirá o seu requerimento.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Em
face da interferência do nobre Senador Clodo-

mir Millet, sinto-me forçado a entrar no debate que V.
Ex.ª com tanto brilho, está trazendo ao conhecimento
do Senado, quando propõe a extinção da Comissão
de Projetos do Executivo. Sendo eu Presidente
dessa Comissão, acho que estou no dever de
contestar, em nome dos meus companheiros, a
sugestão, porque não me parece que a maneira de
atender a uma Comissão seja extinguir as outras. V.
Ex.ª estão discutindo sem examinar a disposição
regimental. O Senado aprovou, ainda, se não me
engano, há dois anos, ou logo depois que a
Revolução se tornou vitoriosa, uma resolução que
determina expressamente o seguinte: "quando a
proposição ou o projeto é de autoria do Presidente
da República, êle vai distribuído, quanto ao mérito, à
Comissão de Projetos do Executivo e, nesses casos,
sòmente as Comissões de Justiça, de Finanças e de
Relações Exteriores serão também ouvidas." De
modo que há uma disposição regimental que levou,
naturalmente, a Mesa a não distribuir à Comissão
que V. Ex.ª tão bem preside o projeto que traz a
organização da quarta etapa do Plano Diretor da
SUDENE. No entanto, parece-me que, em casos
como êste, a Comissão de V. Ex.ª também deve
manifestar-se sobre o assunto, porque é ela
especifica para o assunto. Poder-se-ia vencer a
dificuldade regimental através de requerimento
assinado pelos Srs. Senadores e aprovado pelo
Plenário, e que pedisse, além daquela Comissão, do
pronunciamento da Comissão do Polígono das
Sêcas. Tenho a impressão de que, assim, resolverse-ia o problema que V. Ex.ª aborda com
oportunidade, sem cometer a violência sugerida pelo
nobre colega, Senador Clodomir Millet.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço aparte
do Senador Clodomir Millet, que faz parte da
Comissão do Polígono das Sêcas. Espero que S.
Ex.ª venha a cooperar comigo e com seus
companheiros daquela Comissão para prestigiá-la,
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porque nós precisamos impedir que a Comissão do
Polígono das Sêcas desapareça por inutilidade.
Quanto ao aparte com que me honrou o eminente
representante do Ceará, Senador Wilson Gonçalves,
S. Ex.ª teve conhecimento prévio dêste meu
pronunciamento. De sorte que, quanto à sugestão
acêrca da Comissão de Projetos do Executivo – da
qual S. Ex.ª é Presidente e todos nós sabemos com
que brilho, equilíbrio e critério S. Ex.ª se conduz na
Presidência dessa Comissão – nenhuma culpa tenho
na sugestão apresentada pelos eminentes Colegas
que me apartearam, até porque, ao iniciar o meu
discurso, pacífico, nesta tarde, declarei que não
vinha fazer reclamação, apenas um apêlo, a fim de
que os Representantes do Nordeste, que compõem
a Comissão do Polígono das Sêcas, não ficassem
mal perante a nossa Região.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O objetivo do
meu aparte é para esclarecer que o ponto de vista
jurídico que sustento é o mesmo de V. Ex.ª, a propósito
do corte das verbas naquela Comissão, que passaram
a não ter operância no nosso sistema constitucional.
Receba, pois, minha solidariedade, que não é minha
ùnicamente, mas de tôda a Comissão da Valorização
Econômica da Amazônia, cujos representantes,
infelizmente, não se encontram neste Plenário pelo fato
de estarem reunidos em Comissões, na Casa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte
do meu velho e querido amigo do Extremo-Norte do
País, Senador Lobão da Silveira, que tem sempre
contado com a minha solidariedade, aplaudindo a
SUDAM, aqui neste Plenário e fora dêle, como
Senador e como brasileiro.

Agradeço, sensibilizado, Sr. Presidente, o
pronunciamento do nobre representante do Pará,
meu velho e querido amigo, ajudando e prestigiando
a Comissão do Polígono das Sêcas no Senado da
República.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão aqui
expostas as minhas razões, como Presidente
daquele órgão. Embora não desejando procrastinar a
tramitação da matéria no Senado, e não pretendendo
apresentar emendas, é meu desejo que a Comissão,
pelos seus membros, em conjunto, como disse
anteriormente, examine detida e cuidadosamente a
matéria.
Esta, Sr. Presidente, a questão de ordem.
Espero que V. Ex.ª submeta o meu requerimento ao
Plenário, compreenda e dê apoio aos argumentos
que acabo de fundamentar em defesa da Comissão
que presido no Senado da República: (Muito bem!
Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Flávio Brito – Arthur Virgílio – Milton Trindade
– Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – Wilson
Gonçalves – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho –
Milton Campos – Nogueira da Gama – Lino de
Mattos – Ney Braga – Mello Braga – Celso Ramos –
Attílio Fontana – Guido Mondin – Daniel Krieger –
Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – A
Mesa faz suas as considerações procedentes do
Senador Wilson Gonçalves, por que elas estão de
acôrdo com o Regimento. Nada impede, porém, que
a Mesa submeta ao Plenário o requerimento do Sr.
Senador Ruy Carneiro.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
requerimento.
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É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 988, DE 1968
Nos têrmos do art. 212, letra i, do Regimento
Interno, requeiro que, além das Comissões a que foi
distribuído o Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 1968,
que aprova a Quarta Etapa do Plano Diretor de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste para
os anos de 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973, sôbre a
matéria seja ouvida também a do Polígono das Sêcas.
Sala das Sessões, em 16 de agôsto de 1968.
– Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Sôbre a mesa, outros requerimentos que vão ser
lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 989, DE 1968

providências no sentido de ser reconstituído o
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1952, que
"Revoga os Decretos-Leis nºs 6.688, de 13 de julho
de 1944 (Lei da Mobilização Industrial), 7.265, de 24
de janeiro de 1945, 8.363, de 31 de dezembro de
1945, e 9.778, de 6 de setembro de 1946". –
Petrônio Portela – Presidente da Comissão de
Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Êstes requerimentos não dependem da deliberação
do Plenário.
A Mesa os defere nos têrmos do Regimento
Interno.
Havendo 38 Srs. Senadores presentes, passase à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 622, de 1968) do Projeto
de Decreto Legislativo nº 31, de 1968 (nº 36-B/67,
na Casa de origem), que aprova o texto da
Convenção nº 120, sôbre a higiene no comércio e
nos
escritórios,
adotada
pela
Conferência
Internacional do Trabalho em sua 48ª Reunião, em
1964.

Sr. Presidente:
Nos têrmos do artigo 261 e seus parágrafos do
Regimento Interno, solicito providências no sentido de
ser reconstituído o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
1959 (PLC nº 3.967-B/58, na Casa de origem), que
unifica as carreiras de Engenheiro e de Engenheiro de
Aeronáutica do Quadro Permanente do Ministério da
Aeronáutica, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 16 de agôsto de 1968.
Em discussão. (Pausa.)
– Paulo Torres – Presidente da Comissão de
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
Segurança Nacional.
palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, sem emendas e não
REQUERIMENTO
tendo havido requerimento no sentido de que a
Nº 990, DE 1968
redação final seja submetida a votos, é a mesma
dada
como
definitivamente
aprovada,
Sr. Presidente:
independentemente de votação, nos têrmos do art.
Nos têrmos do artigo 261 e seus 316-A do Regimento Interno.
parágrafos
do
Regimento
Interno,
solicito
O projeto vai à promulgação.

– 26 –
É a seguinte a matéria aprovada:

ferência Internacional do Trabalho em sua 48ª
reunião, em 1964.
PARECER
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
Nº 622, DE 1968
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, Item 2
de 1968 (nº 36-B/67, na Casa de origem).
Discussão, em turno único, da redação
Relator: Sr. Clodomir Millet
final (oferecida pela Comissão de Redação, em
A Comissão de Redação apresenta a redação seu Parecer nº 620, de 1968) do Projeto de
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 1968 Lei do Senado nº 58, de 1968, que estabelece
(nº 36-B/67, na Casa de origem), que aprova o texto da prazo para o fornecimento dos documentos a
Convenção nº 120, sôbre a higiene no comércio e nos que se refere o art. 141, item I, da Lei nº 3.807, de
escritórios, adotada pela Conferência Internacional do agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Providência
Trabalho em sua 48a reunião, em 1964.
Social).
Sala das Sessões, em 7 de agôsto de 1968. –
Antônio Carlos, Presidente – Clodomir Millet, Relator
Em discussão a redação final. (Pausa.)
– Duarte Filho – Nogueira da Gama.
Se nenhum Senador quiser fazer uso da
palavra, encerrarei a discussão.
ANEXO AO PARECER
Está encerrada.
Nº 622/68
Encerrada a discussão, sem emendas e não
tendo havido requerimento no sentido de que a
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo redação final seja submetida a votos, é a mesma
dada
como
definitivamente
aprovada,
nº 31, de 1968 (nº 36-B/67, na Casa de origem).
independentemente de votação, nos têrmos do art.
Faço saber que o Congresso Nacional 316-A do Regimento Interno.
aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da
O projeto vai à Câmara dos. Deputados.
Constituição Federal, e eu,.........................Presidente
É a seguinte a redação final aprovada:
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
PARECER
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 620, DE 1968
Nº , DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
Aprova o texto da Convenção nº 120, sôbre redação final do Projeto de Lei do Senado nº 58, de
higiene no comércio e nos escritórios, adotada pela 1968.
Conferência Internacional do Trabalho em sua 48ª
Sessão, em 1964.
Relator: Sr. Clodomir Millet
A Comissão apresenta a redação final do
O Congresso Nacional decreta:
Projeto
de Lei do Senado nº 58, de 1968, que
Art. 1º – É aprovado o texto da Convenção
estabelece
prazo para o fornecimento dos documentos
nº
120,
sôbre
higiene
no
comércio
e
nos
escritórios,
adotada
pela
Con- a que se refere o art. 141, item I, da Lei nº 3.807, de
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26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência
Social).
Sala das Sessões, 7 de agôsto de 1968. –
Antônio Carlos, Presidente – Clodomir Millet, Relator
– Duarte Filho – Nogueira da Gama.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Item 3

tutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1968,
que dá nova redação ao art. 243 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
Sala das Sessões, 7 de agôsto de 1968. –
Antônio Carlos, Presidente – Clodomir Millet, Relator
– Duarte Filho – Nogueira da Gama.

ANEXO AO PARECER
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Nº 621, DE 1968
Lei do Senado nº 18, de 1968, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres, que aplica aos
empregados de estações do interior, cujo serviço fôr
Redação do vencido, para segundo turno, do
de natureza intermitente ou de pouca intensidade, os Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 18, de
preceitos gerais sôbre duração do trabalho, alterando 1968.
a redação do art. 243 da Consolidação das Leis do
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Trabalho, tendo:
Dá nova redação ao art. 243, da Consolidação
PARECER, sob nº 621, de 1968, da Comissão: das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
– de Redação, oferecendo a redação do 5.452, de 1º de maio de 1943.
vencido.
O Congresso Nacional decreta:
Em discussão o projeto em 2º turno. (Pausa.)
Art. 1º – O art. 243 da Consolidação das Leis
Está encerrada.
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
Encerrada a discussão, sem emendas, nem 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
requerimentos para que o mesmo seja submetido a redação:
votos, é êle dado como definitivamente aprovado,
"Art. 243 – Aos empregados de estações do
independentemente de votação, nos têrmos do art. interior, cujo serviço fôr de natureza intermitente ou
272-A do Regimento Interno.
de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
gerais sôbre duração do trabalho, sendo-lhes
É a seguinte a matéria aprovada:
assegurada situação igual à dos vigias, na forma do
art. 62, b, desta Consolidação."
PARECER
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
Nº 621, DE 1968
contrário.
O SR PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
da Comissão de Redação, apresentado a Item 4
redação do vencido, para segundo turno, do Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1968.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 40, de 1968, de autoria do Sr.
Relator: Sr. Clodomir Millet
Senador Pereira Diniz, que altera a redação do item
A
Comissão
apresenta
a
redação III do art. 8º da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de
do vencido, para segundo turno do Substi- 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de
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b) necessidade grave e premente, pessoal ou
Serviço, aumentando as hipóteses em que o
empregado optante poderá utilizar a conta vinculada, familiar;
tendo:
c) para pagamento de dívidas fiscais
inscritas,
até cinqüenta por cento (50%) da conta
PARECERES, sob nºs 628 e 629, de 1968 das vinculada;
Comissões:
d) para satisfazer em juízo a obrigações e
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
custas
decorrentes
de
decisões
judiciárias
constitucionalidade; e
condenatórias
em
causas,
nas
quais
o
empregado
– de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto, no seu segundo turno. optante haja figurado como réu, ou litisconsorte
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja passivo, até setenta por cento (70%) da conta
discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
vinculada."
Não havendo emendas, nem requerimentos
Art. 2º – O art. 8º da Lei nº 5.107, de 13 de
para que o projeto seja submetido a votos, é êle setembro de 1966, é acrescido dos seguintes
dado
como
definitivamente
aprovado, parágrafos:
independentemente de votação, nos têrmos do artigo
"§ 1º – A utilização da conta vinculada do
272-A do Regimento Interno.
empregado optante, nas hipóteses previstas nas
O projeto vai à Comissão de Redação.
letras c e d do item III dêste artigo, se fará mediante
É o seguinte o projeto aprovado:
guia própria expedida pela repartição fiscal, no
caso da hipótese da alínea c, e mediante ordem
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 40, DE 1968
judicial, no caso da hipótese da alínea d, necessária,
sempre expressa, autorização do empregado
Altera a redação do Item III do art. 8º da Lei nº optante. § 2º – Os bancos depositários prestarão
5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo prontamente às repartições fiscais e ao juiz, quando
de Garantia do Tempo de Serviço, aumentando as
consultados por ofício, as informações que lhes
hipóteses em que o empregado optante poderá
forem solicitadas relativamente ao montante da conta
utilizar a conta vinculada.
vinculada do empregado optante e a razão do seu
crescimento.
O Congresso Nacional decreta:
§ 3º – Quando os limites percentuais
Art. 1º – O item III do art. 8º da Lei nº 5.107, de
13 de setembro de 1966, passa a vigorar com a estabelecidos nas alíneas c e d do item III dêste
seguinte redação:
artigo não permitirem a satisfação das dívidas ou das
"III – Durante a vigência do contrato de obrigações no seu total, a autoridade fiscal e o juiz
trabalho, a conta vinculada do empregado optante poderão decidir por pagamentos parcelados,
poderá ser utilizada, parcial ou totalmente, com a sua
observados os prazos consentâneos com a razão do
aquiescência e a assistência do Sindicato da sua
categoria profissional ou, na falta dêste, com a do crescimento da conta vinculada do empregado
representante do Ministério do Trabalho e optante e os mesmos limites percentuais restritivos
de sua utilização."
Previdência Social, nas seguintes hipóteses:
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
a) aquisição de moradia própria, nos têrmos
do art. 10 desta Lei;
sua publicação.
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Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Está encerrada a Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, vou encerrar a Sessão, designando, para
a ordinária de segunda-feira, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 619, de 1968) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30, de 1968, que ratifica o texto da
Convenção nº 118 sôbre a igualdade de tratamento
dos nacionais e não-nacionais em matéria de
previdência social, adotada em Genebra, a 28 de
junho de 1962, pela Conferência Internacional do
Trabalho.

2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 643, de 1968) do Projeto de Lei do
Senado nº 12, de 1968, que assegura inscrição nos
concursos de habilitação para ingresso nos cursos
de ensino superior aos graduados em escolas
normais.
3
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 54, de 1968, que renova o prazo
de validade dos concursos fixados pela Lei nº 4.929,
de 18 de fevereiro de 1966, tendo:
PARECER nº 644, de 1968, da Comissão:
– de Redação, oferecendo a redação do
vencido em 1º turno.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 40 minutos.)

152ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 19 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. AARÃO STEINBRUCH
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Milton Trindade – Pedro
Carneiro – Ruy Carneiro – João Cleofas – José Ermírio
– José Leite – Aloysio de Carvalho – Josaphat Marinho
– Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres
– Aarão Steinbruch – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho
– Armando Storni – MeIIo Braga – Antônio Carlos –
Attilio Fontana – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 20
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ENCAMINHANDO A REVISÃO DO
SENADO AUTÓGRAFO DO SEGUINTE PROJETO:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 1968
(Nº 247-B/67, na Câmara)
Retifica e altera dispositivos do Decreto-Lei nº
1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de
Processo Civil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O "caput" do art. 798 do
Código
de
Processo
Civil
–
Decreto-Lei

nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 – passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 798 – Será rescindível a sentença."
Art. 2º – No TITULO XV do Livro IV, nos arts. 393,
394, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, no
CAPITULO IX do TITULO III do LIVRO VIII, no § 2º
do art. 986, nos arts. 987, 988, 989 e no artigo 991
do mesmo Código, substitua-se a palavra
"remissão", por "remição".
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Encontram-se na Secretaria-Geral da Presidência os
seguintes projetos.
– P.L.S. nº 30/52, de autoria do Senador Ferreira de
Souza, que modifica o art. 880 do Código de
Processo Civil;
– P.L.S. nº 61/62, de autoria do Senador Afrânio
Lajes, que altera dispositivos do Código de Processo
Civil, e dá outras providências;
– P.L.C. nº 120/63 (nº 466-B/63, na Casa
de origem), que altera a redação do art. 870
do Código de Processo Civil, permitindo que o
preparo de recurso, originário de comarca diversa
daquela em que está situada a superior instância,
seja efetuado no próprio Juízo ou Tribunal
ad quem;
– P.L.C. nº 33/64 (nº 2.378-C/60, na Casa de
origem), que dispõe sôbre
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a atualização das multas previstas nos Códigos de
Processo Civil e Processo Penal;
– P.L.S. nº 76/64, de autoria do Senador
Guido Mondin, que dá nova redação ao art. 852 do
Código de Processo Civil;
– P.L.S. nº 125/63, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres, que interpreta o disposto no
parágrafo único do art. 258, do Código Civil;
– P.L.S. nº 64/65, de autoria do Senador Bezerra
Neto, que estabelece casos de prescrição aquisitiva
quanto a bens incorporados ao Domínio da União;
– P.L.S. nº 51/62, de autoria do Senador
Arlindo Rodrigues, que dispõe sôbre o provimento de
cargos de Juiz do Trabalho, Presidente de Junta;
– P.L.S. nº 7/63, de autoria do Senador Aarão
Steinbruch, que estabelece o direito de o empregado
despedido sem justa causa, voltar ao trabalho, no
caso do empregador precisar contratar nôvo
empregado;
– P.L.S. nº 181/63, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres, que estende aos empregados
domésticos os benefícios da Consolidação das Leis
do Trabalho;
– P.L.S. nº 105/63, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres, que altera o art. 54 do Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que dispõe sôbre a
Consolidação das Leis do Trabalho; e, finalmente:
– Ofício nº 58, de 19-1-50, da Câmara dos
Deputados, encaminhando o Ofício nº 317, de 6-8-49,
da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha, Estado do
Rio Grande do Sul, que transmite têrmos de indicação
em que se sugere modificação do artigo 822, parágrafo
único, nº III, do Código de Processo Civil.

Êsses projetos tiveram sua tramitação
sobrestada, em virtude da aprovação de pareceres
que recomendavam se aguardasse o envio ao
Senado dos projetos de Códigos Civil, Processo
Civil, Processo Penal e do Trabalho.
A Presidência, tendo em vista que até a
presente data não chegaram a esta Casa aquêles
Códigos, vai remetê-los à Comissão de Constituição
e Justiça, a fim de que esta sôbre êles se manifeste,
indicando, se fôr o caso, qual o caminho a ser
tomado na tramitação de cada um dêles.
A Presidência recebeu respostas aos
seguintes Requerimentos de Informações:
– Nº 196/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro do Interior (Aviso nº
BSB/342, de 15-8-68);
– Nº 714/68, de autoria do Senador Adalberto
Sena, enviada pelo Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da
República (Aviso nº 1.271/SAP/68, de 16-8-68);
– Nº 733/68, de autoria do Senador Adalberto
Sena, enviada pelo Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da
República (Aviso nº 1.270/SAP/68, de 16-8-68);
– Nº 752/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da
República (Aviso nº 1.269/SAP/68, de 16-8-68);
– Nº 780/68, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres, enviada pelo Ministro
Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência
da
República
(Aviso
número
1.223/SAP/68, de 16-8-68).
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A
Presidência
deferiu
os
seguintes
Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Flávio Brito
– Nº 985/68, ao Ministro das Comunicações;
– Nº 986/68, ao Ministro do Interior;
– Nº 987/68, ao Ministro dos Transportes.
A Presidência recebeu Ofícios do Sr. Ministro
das Comunicações, solicitando prorrogação do prazo
para resposta aos seguintes requerimentos de
informações:
– Nº 578/68, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres;
– Nº 737/68, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres;
– Nº 754/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos.
Se não houver objeção, esta Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo de
resposta dos citados requerimentos. (Pausa.)
Como não houve objeção, está prorrogado o
prazo.
A Presidência recebeu Ofício do Sr.
Governador do Estado do Paraná, de 14 do mês em
curso, solicitando alteração da Resolução número
36, de 1968, que autoriza o Govêrno do Estado do
Paraná a realizar operação de financiamento com a
"Water Resources Development (International) Ltd.",
com sede em Tel-Aviv – Israel.
A matéria irá às Comissões competentes.
Está finda a leitura do Expediente.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra, como Líder da Maioria, o Sr. Eurico
Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (como Líder
da Maioria. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente e Srs. Senadores, òbvia-

mente, um país só consegue realizar a plenitude das
suas tarefas, em busca da sua emancipação
econômica e do bem-estar geral, se contar sobretudo
com um forte, vigoroso e, mais do que isso, com um
inalienável sentimento de confiança. Mas êsse
sentimento, por certo, não se improvisa; êsse
sentimento, positivamente, não pode viver nem ser
traduzido tão sòmente nos tropos de retórica ou de
esplêndida oratória, não pode resistir êsse
sentimento na palha das palavras, porque nesses
setores êle não se estratificará jamais.
O que importa, o que é fundamental é que nos
discricionemos dos atrativos do lirismo, ou do
otimismo fácil, para agarrarmos, se possível em Vida
a sua plenitude, o grão dos fatos.
Essas
palavras
vestibulares,
Senhor
Presidente, surgem no instante em que desejo fazer
um breve relato da visita que um grupo de
Senadores e Deputados fizemos a São Paulo, na
oportunidade do último fim-de-semana, e pudemos
notar, mais um vez, como se outras não bastassem,
que São Paulo, realmente, possui as oficinas do
trabalho, as afirmações da fé e, notadamente, êsse
sentimento de confiança no seu progresso, no
resultado dos seus esforços e das suas fadigas.
Ali
fomos
convidados
para
tomar
conhecimento de uma perspectiva auspiciosa, em
obséquio do engrandecimento dêste jovem País, de
dimensões continentais.
Trata-se da futura e próxima implantação da
sua indústria petroquímica que será, sem dúvida
alguma, no gênero, a maior da América do Sul.
Mas, Sr. Presidente, se êsse fato, por si só, é
confortador, há um outro aspecto de fundamental
importância que verificamos, constatamos e
sentimos naquele contato e naquela visita à
Refinaria União, de Capuava, no Município de
Santo André, Estado de São Paulo. É que
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o empreendimento que ali se projeta e que será
realizado e inaugurado no primeiro trimestre de 1971,
como dizíamos nós, está fazendo com que caiam em
cacos pelo chão vários slogans negativistas e
responsáveis pelo entrave no desenvolvimento
nacional. A PETROBRÁS, usando do consentimento
constante do decreto do Sr. Presidente da República,
irá participar, em têrmos acionários, mas em caráter
minoritário, da implantação da indústria petroquímica
brasileira através de uma de suas subsidiárias. Este
fato, Sr. Presidente, é, como disse, de remarcada
importância, porque se trata do primeiro passo,
evidentemente vitorioso e, mais do que isto, da
primeira cirurgia que se faz no esclerosamento do
negativismo de ponderáveis correntes de opinião que
se apegam, ou que se apegavam, de modo às vêzes
desatinado, para que tôda a atividade fundamental
neste País, no campo econômico, fôsse absorvida
pelo Estado, quando a observação e a experiência
de outros países de civilização mais adiantada,
revelam e comprovam que é perfeitamente possível
o Estado e a iniciativa privada unirem as suas
energias, os seus recursos financeiros e técnicos, os
seus objetivos e os seus ideais.
Foi isso, Sr. Presidente, o que observamos, na
oportunidade mil vêzes bendita em que constatamos
que o Brasil, dentro em breve, terá os benefícios da
maior indústria petroquímica da América Latina.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Pois não.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª deve estar
enganado, porque o México está industrializando, êste
ano, cinco produtos petroquímicos de alto porte. No
Brasil a Petrobrás entra sòmente com 25%, os outros
grupos são todos ligados a firmas estrangeiras.
Portanto, se a Petrobrás tivesse 50%, eu apoiava.
Como não tem, não apóio. Vou falar no Senado, opor-

tunamente, sobre o caso. Ora, se a PEMEX não
permite nem distribuição de petróleo, nem de
produtos ligados à refinação de petróleo, se perfura e
distribui, se o México tem sua indústria petroquímica,
não seremos nós que ficaremos diferentes do
México. Conheci o México em condições muito
piores que o Brasil e, hoje, o país está com 90% da
sua indústria mexicanizada.
O SR. EURICO REZENDE: – O aparte do
eminente Senador José Ermírio pode ser honroso
para mim, mas não é surpreendente.
Realmente, o México e a Argentina – não só o
México – estão, há longos anos, na nossa frente, em
têrmos de indústria petroquímica. Mas o que
perdemos em tempo vamos ganhar agora em
tecnologia.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Tecnologia em
petroquímica é a coisa mais fácil do mundo.
Qualquer país do mundo a tem, é coisa por demais
conhecida.
O SR. EURICO REZENDE: – Pediria a V. Ex.ª
que não fôsse tão impaciente. Devo dizer que não
sou versado no assunto...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Mas eu sou, estudo
há muito tempo êste problema.
O SR. EURICO REZENDE: – ...mas recebi
uma verdadeira aula de otimismo...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – É o meu ponto de
vista. Nunca fui pessimista.
O SR. EURICO REZENDE: – ...naquele
contato que tivemos em Capuava, e espero que V.
Ex.ª – e para isto pedimos a Deus que proteja a sua
longevidade – ainda em futuro próximo, possa fazer
uma abertura, não em têrmos como hoje, de
passionalismo político, para verificar que podemos ter
inteligência e lucidez bastantes para organizar um
esquema, no devido instante, entre a participação do
Estado e a participação da iniciativa privada. E se não
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pudermos alcançar isto, Sr. Senador José Ermírio,
não estaremos nunca em condições de orientar a
opinião pública, porque o que nos distingue dos
nossos outros irmãos animais é a inteligência, e isto
V. Ex.ª ...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Isto não falta aos
brasileiros.
O SR. EURICO REZENDE: – ...V. Ex.ª tem de
sobra, e em tal excesso e em tal quantidade que V.
Ex.ª terá condições, mais tarde, de transigir um
pouco.
V. Ex.ª, por exemplo, sustenta a sua
tradicional pudicícia quanto à intocabilidade da
PETROBRÁS. Mas neste esquema de colaboração
da PETROBRÁS com a indústria petroquímica, as
amarguras cautelares de V. Ex.ª estão ressalvadas.
Ouvi lá – o eminente Senador Attílío Fontana estava
presente e o não menos ilustre Senador Aarão
Steinbruch também nos honrava com a sua
intervivência – o seguinte: a nafta será fornecida pela
PETROBRÁS...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Por isto é que êles
querem a PETROBRÁS...
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me
permita: a PETROBRÁS venderá a nafta. Como V.
Ex.ª sabe, e até eu mesmo sei, a nafta tem uma
série imensa de subprodutos. Aquêles subprodutos
que forem apurados na operação nafta, e que se
contiverem naquelas especificações que são por lei
monopolizadas, serão entregues à PETROBRÁS.
A indústria petroquímica não vai assim invadir
nenhuma área da incidência do monopólio estatal.
Vai operar naquilo que interessa à petroquímica
e que não está estatizado, e o remanescente,
tutelado pela estatização, será totalmente entregue à
PETROBRÁS. Por isso a PETROBRÁS vai
participar no esquema, econômicamente e, também,
sob o ponto de vista da fiscalização. Se assim
vai ser feito, Senador José Ermírio, por que

então V. Ex.ª, num simples discurso de um modesto
colega de V. Ex.ª, já ameaça o País com a trovoada,
ou pelo menos, com o realejo do seu protesto?
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não é realejo, é a
realidade!
O SR. EURICO REZENDE: – O monopólio
estatal do petróleo continuará resguardado.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Nunca toquei realejo
e nem sei o que é isso.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª, no
campeonato do patriotismo, não vai derrotar o
Govêrno Federal: ocorrerá um empate honroso entre
V. Ex.ª e a autoridade.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – A razão é simples...
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª pode
falar e defender o monopólio estatal, mas nenhum de
nós pode falar ou defender o monopólio do
patriotismo.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Posso dizer o
seguinte: o petróleo usado na petroquímica dá dez
vêzes mais do que vendido como combustível direto.
Por isso que êles estão dentro.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Senador
José Ermírio, renovo a sinceridade da minha certeza
no sentido de que V. Ex.ª ainda saberá raciocinar em
têrmos de transigência. Parlamento é, sobretudo,
transigência.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Nobre Senador,
V. Ex.ª tem toda a razão de fazer êsse
pronunciamento, depois dessa feliz visita que
fizemos à Refinaria União, em Capuava, quando
pudemos constatar uma nova fase que se
inicia – qual seja, aquela de o Govêrno da União,
indiretamente, contribuir para estimular, para
desenvolver a iniciativa privada em indústria
pioneira, muito embora participando o Govêrno da
União com uma parcela muito inferior a 50%.
É um fato nóvo, segundo sabemos, porque
exatamente o Govêrno do nobre Marechal
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Arthur da Costa e Silva procura incentivar a iniciativa,
colaborando com uma parcela inferior a 50%,
indiretamente, porque, diretamente, a nossa
legislação não permite. Dêsse modo, o que nos foi
dado conhecer da Petroquímica União, próxima a ter
iniciada sua construção, é uma fase nova em nosso
Pais e que deve estimular a muitos outros
capitalistas a organizarem indústrias pioneiras, como
a Petroquímica da forma que vai ser construída, que
vai economizar divisas. Hoje em dia, importamos do
estrangeiro o produto que ela vai fabricar,
conseqüentemente contribuirá para aliviar os nossos
compromissos com o exterior, produzindo aquilo que
até hoje não produzimos. É uma feliz demonstração
de apoio do Govêrno à iniciativa privada.
O SR. EURICO REZENDE: – Agradeço a
contribuição, aliás valiosa, do aparte de V. Ex.ª, tanto
mais autorizado quanto se tem em vista que V. Ex.ª
participou, também, daquele encontro com os
Diretores da Petroquímica União.
Quero, também, Sr. Presidente, neste relato,
salientar que o Govêrno Costa e Silva, através da
atuação inteligente do ilustre Ministro Costa Cavalcanti,
ensejou, pela primeira vez, neste País, uma coalizão de
esforços entre a PETROBRÁS e a iniciativa privada.
Prossigo, Sr. Presidente.
(Lendo.)
O nascimento da petroquímica nacional vinha
sendo anunciado há pelo menos 15 anos. Na área
do mercado Iatino-americano, o Brasil começa
agora, com atraso em relação ao México e à
Argentina. Mas é certo que perdeu em tempo o que
poderá ganhar em tecnologia, pois esta, como já foi
dito, se renova através de processos revolucionários.
O Govêrno fixou objetivos e traçou com decisão
as diretrizes contidas no Decreto nº 61.981, de 28 de
dezembro de 1967, reafirmando que as atividades

de petroquímica não constituem monopólio estatal;
e que êste se define na Constituição de 1967
e na Lei nº 2.004, sem restrições, mas também s
em ampliação. O mesmo Decreto teve por
finalidade:
Criar incentivos e condições de implantação
da indústria petroquímica em grande escala, de tal
forma que sua produção alcance preços competitivos
com os do mercado internacional;
Assegurar o fornecimento de nafta, pela;
PETROBRÁS a preços de mercado internacional ou,
se fôr necessário, mediante importação;
Permitir a associação da PETROBRÁS às
emprêsas privadas que visem ao objetivo de dotar o
País de um grande parque petroquímico.
Da definição dessa política resultou a
Petroquisa, subsidiária da PETROBRÁS, e sob
contrôle acionário desta, instituída a fim de associarse, como minoritária, às emprêsas privadas do ramo
petroquímico. E logo se fizeram sentir os resultados
da ação governamental, consubstanciados no
acôrdo que assegurou a construção de um grande
complexo petroquímico pioneiro, reunindo a
PETROBRÁS, a refinaria União, e as organizações
Moreira Salles e Peri Igel, num investimento de US$
60.000.000,00,
Eis como se porá a funcionar a Petroquímica
União, que acarretará a instalação de novas
indústrias e a criação de novos empregos, prevendose que tais indústrias significarão um investimento
total de US$ 475 milhões, realizado dentro dos
próximos seis anos.
Suprida de nafta pela PETROBRÁS; a "União"
produzirá cêrca de 600 mil toneladas anuais de
produtos básicos: e terá sua construção iniciada de
imediato, para entrar em início de operação em
1970.
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A solução encontrada, que abre horizontes
pràticamente ilimitados à petroquímica nacional, se
coloca sob o signo de benefícios vultosos e de
grande alcance, entre os quais cumpre destacar:
Reação em cadeia para o crescimento de
outros setores da produção, provocando, com a
construção de novas fábricas, oportunidades
resultantes de 33.000 empregos que essas fábricas
oferecerão a operários especializados;
Aumento da capacidade exportadora do Brasil,
com reflexos altamente positivos sôbre os resultados
da balança comercial;
Impacto psicológico, que favorecerá a
atividade do empresariado brasileiro.

uma indústria que começa a penetrar na infraestrutura da economia, e cujos rumos se
tornam espetacularmente promissores, em todo o
mundo.
O mercado internacional de fertilizantes,
plásticos e fibras sintéticas se amplia sem cessar; o
desenvolvimento econômico já se pode medir
pela maior ou menor capacidade que cada país
apresenta, de fazer frente a êsse mercado.
É o milagre da petroquímica, considerada hoje tão
indispensável quanto a própria siderurgia.
A petroquímica é a ciência, a técnica e a
indústria dos produtos químicos derivados do
petróleo ou do gás natural. Entre tais produtos,
PRODUTOS
convém destacar os que são básicos e os de mais
Com o funcionamento da Petroquímica conhecida utilização comercial, obtidos dos primeiros
União,
o
Brasil
vai,
afinal,
implantar através de diferentes etapas intermediárias:
Básicos
Acetileno
Amônia
Etileno
Propileno
Butileno
Benzeno
Tolueno
Xileno

Produtos de utilização comercial
– Impermeáveis, brinquedos, calçados, isoladores, eletricidade, lençóis, fibras têxteis (orlon),
borrachas resistentes.
– Fertilizantes, adesivos, compensados de madeira, tratamento de água.
– Plásticos, anticongelantes, líquido para freios, madeira laminada, cimentos, massas para
calafetar, chapas, caixas, garrafas, condutos plásticos, botões.
– Lâminas plásticas transparentes, detergentes, películas, válvulas.
– Borracha e negro-de-fumo, pneumáticos, solas, correias, borrachas resistentes a óleo.
– Têxteis, baquelite, fórmica, resinas de recobrimento, tintas esmaltes, "nylon", cabos e
correias de transmissão, larvicidas, inseticidas.
– Espumas plásticas flexíveis, matérias anticorrosivas, explosivos industriais e militares.
– Fibras têxteis (dracon), recobrimentos plastificados.
ECONOMIA DE DIVISAS

Faces importantes do problema petroquímico
são a economia de divisas e as perspectivas de
novos recursos que a solução dêle trará para o País.
Pois a instalação da indústria significa que o Bra-

sil deixará de ser mero importador dos produtos
básicos ou dos derivados, passando a produzi-los e
exportá-los.
Com relação à economia de divisas,
é
certo
que,
entrando
em
operação,
a "União" poupará ao País uma despesa
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média anual nunca inferior a US$ 30 milhões (mais
A Petroquímica União proporcionará, através
de 100 bilhões de cruzeiros antigos).
de suas matérias-primas, oportunidade para
um superdimensionamento no parque fabril
ÁREAS
nacional.
O projeto da Petroquímica União localiza-se
O Brasil produzirá em escala quantitativa, que
em Santo André, no Estado de São Paulo, entre a permitirá investimentos de cêrca de 500 milhões de
Capital e o Pôrto de Santos.
dólares em indústrias que surgirão graças à
O terreno que será ocupado pelo complexo
Petroquímica União.
terá cérca de 370.000 m2.
Será efetivada uma autêntica revolução nos
O PROJETO
mercados de têxteis, plásticos, fibras sintéticas e de
A Petroquímica União reúne, pela primeira outros produtos de grande significado para a
vez, grupos da iniciativa privada, representados pela economia nacional.
Refinaria União, Walter Moreira Salles e Peri Igel,
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª me permite
com a PETROBRÁS, que participará através de sua um aparte? (Assentimento do orador.) Gostaria de
subsidiária, a Petroquisa.
O investimento monta na ordem de 60 milhões dar uma explicação a V Ex.ª A indústria petroquímica
de dólares e contará com o apoio de entidades do México é a maior da América Latina, por muito,
financeiras nacionais e internacionais.
mesmo com essa indústria de Cubatão de que V.
O complexo deverá entrar em produção no Ex.ª acabou de falar. Este ano, o México vai
ano de 1970.
inaugurar a "Pemex", emprêsa estatal daquele país,
que está montando novas unidades em Ciudad
PRODUÇÃO
Madero, Poza Rica, Minatitlán, Pajaritos e Puebla.
Esta será a produção do complexo, em Todos os conjuntos petroquímicos estão produzindo
toneladas métricas:
butadieno, metano, etileno e outros. Portanto, não
Benzeno.................................................
148.200 podemos achar que essa indústria seja grande no
Etileno....................................................
181.400 Brasil – permita-me que o diga – se fizer,
Propeno..................................................
97.200
exatamente, como foi feito com o petróleo, eis que a
Butileno..................................................
34.800
Butadieno...............................................
22.800 petroquímica está em mãos de estrangeiros, e não é
Penteno..................................................
24.600 de hoje. No tempo da Standard Oil, o Brasil não tinha
Resíduos Aromáticos.............................
46.800 petróleo; foi preciso que a exploração passasse para
Hidrogênio..............................................
4.000
a PETROBRÁS para que o tivéssemos. A
Total.......................................................
559.800
petroquímica sempre estêve na mão de firmas
SIGNIFICADO
estrangeiras, conforme declarou o Ministro Macedo
Soares, na Câmara dos Deputados, porque sòmente
O projeto abre dimensões e perspectivas
agora
0,5%
na
PETROBRÁS
garante
o
totalmente novas para a estrutura do mercado
fornecimento.
brasileiro.
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O SR. EURICO REZENDE: – Eu respeito a
opinião de V. Ex.ª, sôbre as vantagens da
estatização que se observa no México. Mas, se
temos, em alguns países, o aplauso à iniciativa
estatal, temos o aplauso de outros à iniciativa
privada. Não é só o caminho estatal que dá a Roma
do desenvolvimento. Há outros caminhos, há outros
sistemas, há outros estímulos de administração e de
incentivos administrativos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me
V. Ex.ª um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Com todo o
prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Desejo,
apenas, consignar uma observação: o que não
parece admissível, no caso brasileiro, é que,
existindo a Petrobrás, como órgão de execução do
monopólio estatal, as atividades da indústria
petroquímica sejam, em enorme proporção,
transferidas para a iniciativa privada. Convenha V.
Ex.ª em que, se a PETROBRÁS tem o grave e
onerosíssimo encargo de produzir o petróleo bruto ...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Apoiado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...não lhe
devem escapar as atividades altamente rentáveis. Êste
é problema que não há de ser apreciado num aparte,
mas examinado em tempo próprio, para assinalar a
contradição, para não dizer o grave êrro, do Govêrno.
O SR. EURICO REZENDE: – Então, eu
perguntaria a V. Ex.ª: por que a PETROBRAS, até
agora, não se dispôs a explorar êsse tipo, esta área,
êste setor da indústria petrolífera?
V. Ex.ª acha que o País poderá esperar,
ilimitadamente, que a PETROBRÁS obtenha os
recursos
financeiros
indispensáveis
àquela
exploração estatal?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Já
disse a V. Ex.ª que assunto desta natureza não
pode ser fixado através de aparte. Per-

mita-me V. Ex.ª, assinalar que a PETROBRÁS tinha,
primeiro, de se dedicar, por sua própria natureza, ao
problema de pesquisas de petróleo. Sua atividade
essencial é a de produzir o óleo bruto. A partir daí é
que a PETROBRÁS deverá desdobrar suas
atividades a outros setores da indústria do petróleo.
E o vem fazendo, não se pode negar, exatamente
dentro da linha do desenvolvimento do monopólio em
quase todos os povos, ou seja, alcançar o exercício
do monopólio integrado. Pois bem, aqui se está
verificando que, no instante em que a PETROBRÁS,
pelo desenvolvimento de suas atividades, de sua
técnica, do aperfeiçoamento de seus técnicos,
alcança um estágio de maior desenvolvimento,
começam a escapar-lhe atividades próprias da
indústria do petróleo, algumas delas das mais
rentáveis, como a indústria petroquímica.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª há de
convir que o projeto da petroquímica, objeto das
nossas considerações, destina-se a colocar o
produto em têrmos de abastecimento nacional, o que
não será alcançado a curto prazo. Pode a
PETROBRÁS também realizar, por conta própria, a
indústria petroquímica. O decreto do Sr. Presidente
da República deu oportunidade a que a iniciativa
privada participasse do empreendimento, mas não
se está negando à PETROBRÁS o direito de
explorar, ela mesma, ela própria, essa indústria.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sim, mas
note V. Ex.ª que, com o decreto, outros capitais, de
fonte nacional e estrangeira, podem participar da
atividade, com evidente superioridade sôbre as
limitações da PETROBRÁS.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª há-de
convir em que, se a PETROBRÁS se sujeitou a
participar do empreendimento é porque ela não tem
condições, no momento, de, com os seus recursos
próprios,
levar
à
frente
êsse
mesmo
empreendimento.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª diz
bem, sujeitou-se, o que dá o justo sentido de
subordinação.
O SR. EURICO REZENDE: – Não. V. Ex.ª
empregou a expressão sujeitou-se, porque o
interêsse da PETROBRÁS era mesmo explorar.
Mas, no instante em que não tem possibilidades
financeira e técnica para realizar o empreendimento,
ela está estimulando a iniciativa privada. O que não é
possível, Senhor Senador Josaphat Marinho, é
ficarmos aguardando indefinidamente isso que se
espera seja o indomável poderio da PETROBRÁS.
Em matéria de exploração estatal do petróleo ainda
estamos lutando de bodoque e não podemos nos dar
ao luxo de cruzar os braços e esperar que a
PETROBRÁS se emancipe e realize ela todas as
tarefas da exploração estatal. O que se deve fazer
realmente, é prestigiar a PETROBRÁS e dar a ela
condições para executar todos os seus programas;
mas, enquanto ela não tiver orçamento próprio,
enquanto ela não tiver equipamento técnico para
isso, não podemos perder tempo, devemos convocar
a contribuição valiosa da iniciativa particular. E quero
acrescentar mais a V. Ex.ª: o Banco Mundial, que
está financiando êsse empreendimento, está
participando também do desenvolvimento, o que
caracteriza a confiança geral no êxito dêsse
empreendimento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas não há
como negar essa parte, meu nobre colega, quando
se sabe que, com a abertura das atividades da
petroquímica ao capital privado, sem se poder ao
menos limitá-lo ao capital nacional, diferentes grupos
passaram a ser interessados, inclusive pelas
restrições que trazem à ação da PETROBRÁS.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Senador
Josaphat Marinho, não tenho a veleidade de querer
modificar o pensamento de V. Ex.ª, mas o assunto
foi discutido, não na precipitação da análise,

mas por todos os colegiados instituídos por lei, neste
País. Então, entre a opinião, data venia, honrosa,
honrada, valiosa, mas escoteira de V. Ex.ª, na boa
companhia do eminente Senador José Ermírio, eu
prefiro ficar com a opinião daqueles que estudaram,
longa,
paciente
e
percucientemente,
essa
negociação, que resultou na presença acionária da
PETROBRÁS, através da Petroquisa, na futura
indústria petroquímica.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É um direito,
evidentemente, de V. Ex.ª, de optar por um dos
pontos de vista. Esta não é uma Casa de
intolerância. Desejo, apenas, dizer-lhe que já
participei de órgãos colegiados. Sei como êles
decidem e como mudam de ponto de vista, mudando
os governos.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas a
presunção, Excelência, é de que um órgão
colegiado, principalmente em têrmos oficiais, é
colocado sob uma intransigente vigilância da opinião
pública, através da imprensa.
A presunção é de que o órgão colegiado,
oficial, está mais capacitado do que nós outros,
pessoas físicas, para discutir a matéria.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Pois não. Ouço
V. Ex.ª
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Permito-me
interromper o discurso de V. Ex.ª para dizer que o
pronunciamento do Senador Josaphat Marinho não é
assim tão solitário; a êle levo a minha modesta
solidariedade. Mas o que me preocupa é apenas
uma pergunta que desejo fazer ao nobre Senador
Eurico Rezende: Vossa Excelência afirma que a
PETROBRÁS está atuando de bodoque. Acha V.
Ex.ª que a exploração do petróleo, com metralhadora
ou outra arma mais aperfeiçoada estaria melhor, sem
o monopólio estatal?
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O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª se
engana. Quando eu falei que a Petrobrás estava
lutando com bodoque, quis caracterizar apenas a
ausência de eficiência integral, porque eu também
defendo a Petrobrás.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Muito
obrigado.
O SR. EURICO REZENDE: – Não sou contra
a Petrobrás. Agora, o que eu não posso admitir, sem
o meu protesto, é essa pertinácia no sentido de que
tudo que se relacione com o petróleo, direta ou
indiretamente, tem que ser manejado pelo Estado.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – E com muita
razão.
O SR. EURICO REZENDE: – Não é possível.
Eu aceitaria êsse argumento, se o Brasil tivesse
orçamento de dólares. É um País enorme,
territorialmente continental, não pode se dar ao luxo
de entender que a infra-estrutura nacional tenha que
ser comandada e implantada pelo Estado. Isso eu
não aceito. É bonito, Sr. Presidente, aliás nunca
deixou de ser bonito, afirmar que o petróleo é nosso.
Nunca deixou de ser bonito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Até porque o
petróleo só foi explorado quando o povo brasileiro
fêz válido o lema de que a riqueza é nossa.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas, ao invés
de olharmos para a paisagística, temos que enfrentar
a realidade, temos que decidir com objetividade e
com coragem, procurando conciliar a iniciativa
estatal com a iniciativa privada. E quem tem êsse
entendimento, não a favor de um contra o outro, mas
a favor dos dois, no espetáculo se juntam todos os
esforços, pensamentos e energia argamassa-dos e
buscam todos só a emancipação econômica dêste
País.
E, graças a Deus, Sr. Presidente, repito,
êsses
slogans
negativistas
estão
caindo

em cacos pelo chão. Deu-se o primeiro passo...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – E muito mal!
O SR. EURICO REZENDE: – Êsse passo será
pioneiro e precursor de uma verdadeira caminhada
em favor do engrandecimento dêste País.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Vou dar dois
exemplos para V. Ex.ª anotar e guardar. Nós demos
concessão à Standard Oil por trinta anos nunca
tivemos um barril de petróleo. Quem nos deu
petróleo foi a Petrobrás que, no ano passado,
cresceu vinte e seis por cento, Segundo, o Canadá
descobriu petróleo junto à cidade de Edmonton,
Capital da Província de Alberta. Isto aconteceu em
1924 e V. Ex.ª sabe quanto saiu o primeiro barril de
petróleo? Em 1946, porque a questão é que as
emprêsas exploradoras só deixam sair petróleo
quando querem. Têm a concessão e botam o pé em
cima e só sai quando convém. Portanto, o Brasil, se
tem a Petroquímica nas mãos de emprêsas
estrangeiras, há muito já devia ter ultrapassado o
México, como V. Ex.ª disse. Mas não cresceu tanto,
pois, no ano passado, a Ultrafértil ficou sòzinha na
concorrência feita pelo GEIQUIM, na qual estipulava
que o Govêrno não dava aval a nenhum dos
concorrentes, era exigida maioria de capital brasileiro
e obrigava a vender amônia a preços baratos e ainda
a venda do fertilizante a preço FOB do país
exportador. Pois bem, não tendo condições de
aceitarem tais requisitos, os demais concorrentes
saíram, a Ultrafértil, que faz parte dêste grupo, tomou
conta de tudo, concordando que não aceitaria aval
do Govêrno. Entretanto, dois meses depois, o senhor
Bulhões foi a Washington e deu o aval necessário do
Govêrno brasileiro, para que se estabelecesse no
País. Êste foi o início dessa segunda etapa, que
agora, acaba de ser concluída com apenas 25% da
Petrobrás. É a segunda etapa, é o final de tudo, o
final do assunto, com mais um prejuízo para o País.
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O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Senador
José Ermírio, o México que resolva seus problemas
em língua espanhola. Nós saberemos resolver
nossos problemas em língua portuguêsa.
O México vê o que lhe convém. Nós vemos o
que nos é conveniente. A verdade é esta: a Lei
instituiu a Petrobrás, e essa lei criou dois órgãos
colegiados na Petrobrás. Êsses dois órgãos
colegiados se reuniram e entenderam que a criação
de uma subsidiária destinada ao incentivo à
implantação de um indústria petroquímica consultava
ao melhor interêsse nacional. Surgiu, então, a
Petroquisa, subsidiária, em caráter minoritário...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com 25%
O SR. EURICO REZENDE: – ...mas que vai
participar do empreendimento e, mais do que isso,
vai fiscalizar a real execução do programa proposto e
contratado por aquêle complexo industrial.
Com estas palavras, desejo gravar nos Anais
da Casa as impressões auspiciosas que tivemos
com aquêle grupo de industriais, e estamos certos de
que, em 1970, voltaremos a Capuava para assistir à
inauguração de uma indústria que, no gênero, será a
maior da América Latina. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o Sr. Senador Mem de Sá.
O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte discurso.):
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcorreu,
ontem, 18 de agôsto, o 50º aniversário do embarque,
no Rio de Janeiro, no ano de 1918, da Missão
Médica Militar que o Brasil enviou à França, como
sua contribuição à causa das Nações Aliadas na
Primeira Grande Guerra mundial dêste século.
Diga-se que a Missão Médica resultou
de solicitação do Govêrno francês que teve
como seu emissário o famoso Professor
Georges Dumas, grande amigo de nosso

País, onde já estivera várias vêzes realizando
conferências sôbre a especialidade em que se
tornara uma das maiores autoridades da época, a
psicopatologia.
Depois das demoras que a burocracia e a
nossa falta de experiência e de organização, naquele
tempo explicáveis, foi a Missão constituída, ficando
sob a chefia do notável médico e Deputado federal
Nabuco de Gouveia e do não menos insigne
Professor Maurício de Medeiros. Dos 250 candidatos
que se apresentaram, apenas 85 médicos e 10
doutorandos foram escolhidos e distribuídos por dez
setores.
Longa, penosa e extremamente demorada foi
a viagem a bordo do velho La Plata" que, a fim de
fugir das águas perigosas, onde os inimigos o
esperavam, e por circunstâncias outras, levou 35
dias para atingir o pôrto de Marselha. Dentre os
sobressaltos e riscos das travessias, cumpre
destacar a epidemia da terrível "gripe espanhola"
que atingiu os passageiros do "La Plata" ao
estacionar num pôrto africano. Findos os
medicamentos e os mantimentos a bordo, passou o
pequeno grupo de brasileiros horas e dias cruciais.
Um farmacêutico da Marinha – pois além dos 95 civis
havia um pequeno contingente do Corpo de Saúde
do Exército e da Armada – no desespêro da
situação, foi levado ao suicídio. Dois outros médicos
civis foram vítimas da desgraçada moléstia.
Certo é que nossa Missão Médica alcançou a
Europa pouco antes do fim da então chamada
Conflagração Mundial; não menos verdade é que, ao
constituir-se aqui, em junho, os exércitos alemães
haviam desencadeado sua última grande ofensiva, de
tal maneira aproximando-se de Paris que o Govêrno
francês mais uma vez cogitara da mudança da
Capital. O ingresso fulminante dos exércitos norteamericanos é que operou, em poucos meses, o milagre
da reversão completa do quadro bélico, forçando as
fôrças imperiais de Guilherme II a refluir para den-
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tro de suas fronteiras é a pedir o armistício logo
depois.
Apesar de tudo, não foi insignificante a
cooperação prestada pelos médicos brasileiros, já
nos hospitais de sangue, já, após o término das
hostilidades, no combate à avassaladora gripe
espanhola, junto às tropas e à população civil.
Muitos médicos foram destacados para
hospitais franceses, onde honraram a capacidade
profissional e a formação cultural de nossos
facultativos. A mais notável realização que tivemos,
porém, foi a instalação de Hospital Brasileiro, num
velho casarão da Rua Vaugirard. Mereceu esta
iniciativa, bem como sua eficiência e suas
instalações e organização os maiores louvores do
Govêrno e das autoridades médicas da França. O
nome de Nabuco de Gouveia ficou, assim,
vinculado a uma casa hospitalar que, pelo menos
até há bem poucos anos atrás, continuava em
funcionamento, encampada pela Faculdade de
Medicina de Paris, que a dedicou a um serviço
especial de cirurgia do torax.
Sr. Presidente, dos 95 médicos e doutorandos
civis e dos militares que integraram a Missão Médica
Brasileira, muitos se tornaram grandes nomes na
ciência e nas atividades da Medicina. Além de
Nabuco de Gouveia e de Maurício de Medeiros, já
famosos e consagrados em 1918, numerosos os
que, nestas cinco décadas granjearam reputação e
conceito que ultrapassaram as fronteiras do Brasil,
projetando-se internacionalmente. Ser-me-ia grato
mencionar alguns, mas temo pecar por omissão e
desconhecimento de outros. Anotarei, entretanto,
que, para luto nosso, a maior parte dêles já
desapareceu dêste mundo, ao longo de tão
longos anos. E a nenhum farei mossa recordando
que ainda um apreciável número de grandes
médicos e cientistas, integrantes da Missão de
cinqüenta anos passados continuam vivos,
lúcidos, íntegros e atuantes como, apenas para
citar um nome, o de meu amigo Leonídio Ri-

beiro, que conquistou autoridade internacional
como mestre de Medicina Legal e Infortunística e
como organizador e realizador exímio, quer em
terreno de sua especialidade, ao restaurar e
renovar o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro,
depois da Revolução de 1930, quer no campo da
iniciativa e da emprêsa privada, sobretudo como
Diretor da Fundação Larragoiti. Do grupo riograndense que se incorporou à Missão Médica – e
que era dos mais numerosos – sei que está vivo e
pleno de atividade fecunda e útil o Dr. Hélio
Fernandes, até hoje médico e fazendeiro em
Tupanciretã. Não posso, outrossim, silenciar o
nome de um outro gaúcho que não integrou a
Missão Médica, porque já na França se achava,
mas que, como profissional exímio, serviu no
corpo médico francês com a mesma dedicação
dos colegas que daqui partiram a 18 de agôsto.
Refiro-me ao Professor Pereira Lima, com mais de
80 anos de vida e mais de 50 de profissão.
Rijo e firme como poucos são aos 60, lá
prossegue êle em Pelotas, medicando mais por
bondade do que por interêsse, exemplo vivo das
virtudes da gente dos pampas.
Eminentes colegas: mais não queria eu do que
marcar em nossos Anais a passagem da data em
que, pela primeira vez na História do Mundo, uma
nação sul-americana prestou uma colaboração
efetiva e eficiente às nações da velha Europa, na
defesa de uma causa que, já então, era a da
democracia, a da liberdade, independência e
soberania dos povos. Sabemos que não foi
grande esta contribuição. Mas foi a primeira. E foi
a melhor e a maior que podíamos, então, prestar,
objetivando, de maneira inequívoca, o nosso
apoio e a nossa comunhão de sentimentos e
ideais às nações aliadas. De lá, a partir de 1918,
começou a germinar a grande revolução do
Século XX, que, na Segunda Grande Guerra, de
39/45, alcança o apogeu e passa a esboçar as
formas de um nôvo mundo ou de uma nova
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civilização, cujo dealbar já passou e que principia a
tomar as formas definidas de um futuro próximo.
Também nesta segunda fase o Brasil estêve
presente com os gloriosos contingentes da Fôrça
Expedicionária Brasileira. Postas em confronto, a
Missão Médica de 1918 e a FEB de 1944,
poderíamos, através dêle, encontrar matéria para
comprovar o nosso progresso e a nossa expansão,
como fôrça e como nação em desenvolvimento.
Meu desígnio, hoje, é bem mais modesto: –
visa apenas a relembrar que fomos os primeiros,
dentres os povos livres do hemisfério Sul, dêste
continente, que socorreu os Estados poderosos do
hemisfério Norte; visa a recordar que, pôsto que
diminuta, nossa contribuição foi admirável como
demonstração de propósitos e de afirmação de fé e
de inspirações humanitárias; e, ainda, tem por
finalidade render o preito de homenagem e de
gratidão que o Brasil, pelo seu Senado, deve e
presta ao pugilo de médicos que assinalaram a sua
presença e dignificaram o seu nome, arrostando
perigos, doenças e fadigas. Honra lhes sejam
rendida e reiterada ao completar-se meio século de
sua jornada patriótica.
Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MEM DE SÁ, EM SEU DISCURSO
Relação dos integrantes da Missão Médica
Brasileira:
Nos postos de tenentes-coronéis: Paulo
Parreiras Horta, Maurício Medeiros, Bruno Lôbo,
Baeta Neves, Maurício Gudin, Luna Freire, Jorge
Dodsworth, Torreão Roxo, Borges da Costa e
Benedito
Montenegro.
Capitães:
Faustino,
Espozel, Alfredo Monteiro, Ernani Alves, Fábio
Sodré, Joaquim Vidal, Eugênio Decourt, Matos
Pimenta, Maurilo de Melo, Roberto Freire,
Severo Amaral, Jonatas Pedroso, Fernando
Simões, Fábio de Barros, Rafael de Barros,

Adolfo Correa Dias, Oscar Guerreiro, João Coimbra,
Feliciano de Souza, Abel Tavares e Renato
Machado. Tenentes: Souza Lôbo, Riper Monteiro,
Renato Barbosa, Brasil Sefton, Valença Teixeira,
Hildebrando Vanière, Morais Coutinho, Salomão de
Vasconcelos, Arsênio Galvão, Raul Vieira de
Carvalho, Ernesto Leggeirin, Bernardino Gomes de
Abreu, Ângelo Pinheiro Machado, Ildefonso
Sisneiros, Carlos Baltasar, Heitor Guimarães, Pavão
Martins, Marcelino da Silva, Djalma Jobim, Diniz
Rangel, Sebastião César, Alexandre Matos, Brasil
Viana, Hélio Fernandes, Solano Neto, Felipe Tenório,
Geraldo da Silva, Leonídio Ribeiro Filho, José
Bonifácio da Costa, Viriato Dutra, Manuel do Carmo,
Álvaro Berardinelli, Bento Costa, Samuel Uchôa,
César Viana, Gumercindo Silva, João de Molevade,
João Amarante e Godofredo Borges da Costa. E
como auxiliares os estudantes de Medicina: Álvaro
Cumplido de Sant'Ana, Luís Adelmo Lodi, Eduardo
Vilela, Alcebíades Costa, Vicente Galo, Oscar
Pereira de Brito, Levino Caetano de Souza, Hugo
Levi, Antônio Pereira Nunes, Maurício. de Barros
Barreto, Ari de Lima, Nélio Tavares, Germano
Vitrock, Alexandre Lafayette Stockler, Cícero Cruz
Alves e Mário Coutinho. Como farmacêuticos foram
Olympio Chaves, Carlos Castro, Otto Rzika e
Gesmuno Romano, e dois Jornalistas: Marques
Pinheiro e Anysio Motta.
Todos os componentes da Missão eram civis,
mas dela fizeram parte alguns membros do Corpo de
Saúde do Exército e da Marinha: capitães
Paulino Dutra, Alberto de Sousa, Scila Monteiro e
Pessoa de Melo; farmacêutico Manuel Vieira da
Fonseca Júnior. E da Marinha os tenentes médicos
Mário Kroeff, Ayres de Mendonça, Luis Castelo
Branco, Armando Bulcão Viana, Antônio Horá
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cio do Rêgo e farmacêutico Brasil Coutinho. Aloysio
Neiva foi nomeado para o cargo de secretário do
professor Nabuco de Gouveia, a quem coube chefiar
a equipe de médicos e cirurgiões da Missão Médica
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Com a palavra o Sr. Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, nestes
últimos dias, realizou-se, no Rio de Janeiro, a VII
Conferência Brasileira de Comércio Exterior, que
reuniu autoridades e entidades particulares
interessadas nessa atividade da mais alta
importância para a economia brasileira.
O Sr. Ministro da Fazenda, na conferência que
pronunciou durante o conclave, afirmou que, para o
Brasil atingir a taxa de crescimento esperada, isto é,
da ordem de 7% ao ano, é necessário conseguir o
incremento equilibrado das importações e das
exportações. E acrescentou que estas últimas terão
que crescer numa taxa mínima de 15% naqueles
produtos que não constam de nossa pauta
tradicional e que hoje representam pouco mais de
700 milhões de dólares anuais. No mesmo
documento, o titular da Pasta das Finanças
enfatizou que a cobertura do deficit da nossa
balança comercial só se conseguirá ampliando
as nossas exportações não tradicionais.
Explicou
que
as
nossas
exportações
tradicionais, café, algodão, minério, açúcar,
cacau etc., representam 1 bilhão e 100 milhões
de dólares anuais, do total de 1 bilhão e 800
milhões de dólares, que é quanto exportamos
nesse período.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.

O
SR.
JOSÉ
ERMÍRIO:
–
Estou
acompanhando com muita atenção a exposição que
V. Ex.ª, com muita razão, traz no conhecimento
dêste Plenário. Atualmente, 80% de tôda nossa
exportação é de produtos primários. Não é possível
um país crescer nestas condições.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Exatamente.
Continua o Sr. Ministro:
(Lê.)
"Com relação ao café, o fato de estarmos
cobrindo as nossas cotas dentro da maior
normalidade nos leva a acreditar que poderemos
ampliar a nossa posição em cêrca de 3 a 4 por cento
ao ano, ou seja, exatamente nas mesmas
proporções em que cresce o mercado internacional,
computados, inclusive, países não participantes do
Acôrdo Internacional. Com relação ao cacau, está-se
estudando um acôrdo internacional semelhante ao
que já existe com o café, e que deverá garantir
perfeitamente a nossa posição e o incremento
progressivo de acôrdo com as condições do
mercado."
Frisa o Sr. Ministro, na sua conferência:
"É exatamente sôbre os US$ 700 milhões
adicionais, não representados pelos produtos
mencionados, que deve recair o esfôrço para a
expansão das exportações. Para um incremento
interno de ordem de 7% ao ano, a economia exigirá
que a pauta das importações não tradicionais se
incremente numa taxa mínima de 14 a 15% ao ano,
também."
Êste, pois, Sr. Presidente, e Srs. Senadores,
o pensamento do Govêrno com relação à
significação da nossa exportação, dentro do
quadro da nossa economia e com relação aos
objetivos que deveremos atingir, especialmente
aumentando as exportações daqueles produtos
que
rendem,
anualmente,
cêrca
de
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700 milhões de dólares. Segundo o Sr. Ministro, são
os que permitirão, um incremento maior, de modo a
podermos cobrir o nosso deficit na balança de
pagamento e a fim de executarmos qualquer
programa sério de desenvolvimento econômico.
Outra não foi, Sr. Presidente, a palavra do
Presidente do Banco Central, Dr. Ernâni Galveas,
que denunciou:
(Lendo.)
"O fato grave – conforme o destacou o
presidente do Banco Central – é que o Brasil está
perdendo cada vez mais terreno no comércio
internacional: de 1946 a 1965, a participação
brasileira nas exportações mundiais caiu de 2,8%
para menos de 1%. Não foi, porém, apenas em
função do total das exportações mundiais que
perdemos terreno, o que poderia explicar-se pelo
dinamismo dos países industrializados, mas também
em relação aos países subdesenvolvidos e mais
especificamente dos países latino-americanos: de
1948 a 1965, nossa participação baixou,
respectivamente, de 8,9% e 24,3% para 4,5% e
15,3%. O fato torna-se ainda mais grave se
considerarmos que, nesse período, aproveitamo-nos
da existência da Associação Latino-Americana de
Livre Comércio: sem a ALALC, a queda verificada
teria sido ainda mais forte."
Creio, Sr. Presidente, que não foram outras as
razões que fizeram com que, após a Revolução de
31 de março de 1964, o Govêrno passasse a
desenvolver grande esfôrço para resolver os
problemas que entravavam, que dificultavam, o
nosso comércio exterior, no sentido de se obter
maiores volumes e maiores valôres nas exportações
brasileiras.
Quero, neste passo, destacar o notável
trabalho
realizado
pelo
Sr.
Ministro
Daniel Faraco que, à frente da Pasta da
Indústria e do Comércio, desenvolveu uma

notável campanha pelo aumento das exportações
brasileiras. Propôs ao Congresso a criação do
Conselho do Comércio Exterior, hoje já instituído e
em funcionamento, e deu à opinião pública o
verdadeiro significado, a verdadeira importância do
aumento das exportações, para que o Brasil
atravesse a fase de subdesenvolvimento e entre
firme no pleno desenvolvimento econômico, único
capaz de trazer ao nosso País, a verdadeira paz
social.
Decorrência dêsse esfôrço, Sr. Presidente,
foram também as medidas de ordem legal, como
seja a Emenda Constitucional nº 18 e o Capítulo do
Sistema Tributário, da Constituição em vigor.
Neste Capítulo encontramos uma série de
dispositivos procurando facilitar as exportações
brasileiras, seja aquêle que transferiu à União o
Impôsto de Exportação, seja aquêle outro que
permite à União reduzir as alíquotas dêsse mesmo
Impôsto, para que os produtos brasileiros deixem de
ser gravosos, seja para constituir um fundo de modo
a subsidiar aquêles que o necessitarem, seja Sr.
Presidente, determinando, no § 5º, do art. 24, que o
ICM não deve incidir sôbre as operações de
exportação.
Quero que conste do meu discurso o
dispositivo inscrito no citado § 5º, que diz:
..."O impôsto sôbre circulação de mercadorias
e não cumulativo, abatendo-se, em cada operação,
nos têrmos do disposto em lei, o montante cobrado
nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado, e não
incidirá sôbre produtos industrializados e outros que
a lei determinar, destinados ao Exterior."
Êsse dispositivo visou e visa exatamente a
facilitar as exportações, não onerar as operações de
exportação com outro tributo direto que não seja
aquêle baseado no fato gerador da transferência da
mercadoria para o Exterior, isto é, a operação de
exportação.
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O assunto, Sr. Presidente, está pois, colocado
em têrmos muito claros, quer na legislação brasileira,
quer nas intenções do nosso Govêrno. Está o
Govêrno armado de um instrumental de ordem legal
capaz de permitir a realização da sua vontade de
aumentar as exportações brasileiras. Em Santa
Catarina, possuimos dois produtos de exportação,
que se incluem justamente naquela faixa que produz,
anualmente, setecentos milhões de dólares – as
madeiras e a fécula de mandioca.
O quadro de exportação das madeiras que
aqui possuo dá bem a medida da importância
dessas operações no quadro geral do nosso
comércio exterior: no mês de junho de 1967,
exportamos 30 milhões, 214 mil, 890 pés
quadrados de madeira de pinho serrado, no valor
de 3 milhões 497 mil, 705 dólares. No mês de
junho de 1968, 41 milhões, 414 mil, 854 pés
quadrados, no valor de 4 milhões, 834 mil, 883
dólares.
Houve uma elevação de 11 milhões de pés
quadrados em volume, e um aumento do valor de 1
milhão, 337 mil dólares, em números redondos.
De janeiro a junho, a estatística apresenta os
seguintes dados: de janeiro a junho de 1967,
exportamos 21.634.343 pés quadrados, no valor de
24.069.219 dólares; e de janeiro a junho de 1968,
275.677.354 pés quadrados, no valor de 31.679.758
dólares.
Vê-se, pois, que, num ano, o valor da nossa
exportação de pinho serrado ascende, em números
redondos, a 62 milhões de dólares.
Aqui, faço um parêntese, Sr. Presidente.
Essas exportações de modo nenhum prejudicam a
economia brasileira. Primeiro, porque são lotes de
madeira 80% de primeira, 20% de segunda, lotes
tipos não consumidos no mercado interno.
O mercado argentino, o mercado do
hemisfério
norte,
o
mercado
uruguaio

usam essas madeiras para cumprirem tarefas que no
Brasil nós o fazemos com madeiras duras – cedro,
imbuia, canela. Na Europa e na Argentina usam
madeiras moles de boa qualidade, isto é, de primeira
e de segunda, para utilidades que aqui fazemos com
madeiras duras. Nós consumimos a madeira de
terceira e de quarta, e, no desdobramento de uma
tora de pinho, há sempre uma percentagem de
madeira de primeira, de segunda, de terceira e de
quarta. Assim, a exportação é um imperativo do
aproveitamento completo da tora de madeira. Por
outro lado, a economia florestal do sul do Brasil não
é conseqüência única e inevitável da atividade
comercial ou da atividade industrial da exploração de
madeira. É uma decorrência da ocupação da terra.
Em 1954, quando fui, pela primeira vez,
candidato a Deputado Federal, tive ocasião de ver, à
margem da estrada São Miguel do Oeste-Dionízio
Cerqueira, na fronteira da Argentina, toras de
madeira, de diâmetro ideal para a industrialização,
queimadas e inutilizadas por falta de aproveitamento
industrial e em decorrência da utilização da terra por
famílias de colonos do Rio Grande do Sul, que
vieram para Santa Catarina e que, quando fazem a
primeira roça, como dizemos, são obrigados a
derrubar a mata, destocá-la e, se não há uma
serraria, se não há um complexo industrial capaz de
aproveitar essa madeira, ela, em parte, é utilizada
para a construção da casa do colono ou de qualquer
depósito que êle precise, mas, de qualquer maneira,
em grande parte, se perde.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – V. Ex.ª está,
realmente, focalizando um problema importante,
qual
seja
a
exportação
da
madeira
e
a
necessidade
que
temos
de
fa-
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zê-lo. Já tivemos ocasião de, na Câmara dos
Deputados, combater projeto de lei que, se
aprovado, proibiria a exportação de madeira de pinho
porque, dizia o autor do projeto, as nossas reservas
de pinheiros não estavam longe de esgotar-se e,
portanto, deveria proibir-se a exportação. Naquela
oportunidade pude expor meu ponto de vista, como
representante de um Estado produtor, de que essa
não seria uma boa orientação. Felizmente, o projeto
foi rejeitado. A exportação é necessidade imperiosa,
não apenas porque precisamos de divisas, mas
também porque a árvore, como todo ser vivo, tem
um determinado período de existência. De sorte que
o recomendável não é proibir o aproveitamento de
árvores seculares, mas substituí-las através do
reflorestamento. Felizmente, verifica-se em Santa
Catarina, como em outros Estados, São Paulo,
Paraná e Rio Grande do Sul, que o reflorestamento
está tomando impulso superior ao de tempos
passados, embora os incentivos fiscais que o
Govêrno pretende dar ao reflorestamento estejam
muito longe de serem práticos. O Estado de Santa
Catarina tem, segundo os estudiosos da matéria, um
dos mais adequados climas ao reflorestamento, e
existem, de fato, grandes iniciativas nesse setor. V.
Ex.ª faz muito bem em focalizar o problema,
salientando que devemos continuar com a
exportação dessa categoria de madeira de pinho, a
primeira e a segunda, principalmente, enquanto que
a terceira e a quarta encontram extraordinário
consumo no mercado interno, como se verifica aqui
em Brasília, nas grandes construções. Com o
reflorestamento, estaremos em condições de, em
alguns anos, substituir os pinheirais antigos por
novos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sou grato a V.
Ex.ª Realmente, projeto de autoria do nobre
Deputado Daniel Dipp, um grande representante do
Rio Grande do Sul, na Legislatura 1955-1958,
propunha a proibição da exportação de ma-

deira, e, através dos pareceres das Comissões
Técnicas, ficou evidenciada a inconveniência da
medida, seja em virtude daquele fenômeno que
acabei de apontar, da ocupação da terra, da sua
utilização para a agricultura, que exige a
derrubada da floresta, seja em face da
circunstância mencionada pelo nobre Senador
Attílio Fontana, de que a araucária tem um
ciclo de vida e, se não fôr explorada
industrialmente dentro daquele ciclo, perde a
sua característica como madeira mole da mais
alta qualidade.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um
outro aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Além disso há
variedades de pinheiros, hoje, como "TAEDA",
"ELLIOTI" e "CARIBE" que, em 15 anos de vida,
se transformam numa grande árvore. Portanto,
fazendo-se essas plantações metodizadamente,
por hectare, são obtidos muito mais pinheiros do
que com a planta nativa, no que resulta sobra de
uma
grande
área
para
a
agricultura,
incrementando-se,
também,
uma
grande
produção de madeiras com uma exploração
muito mais barata e mais fácil para desenvolver
a serraria ou para qualquer outra Indústria
correlata.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Exatamente.
Quero dizer que, através da proposição de
autoria do então Ministro da Agricultura, hoje nosso
colega Sr. Senador Ney Braga, existe legislação que
estabelece estímulos fiscais para o reflorestamento.
Êsses estímulos fiscais estão permitindo que, nas
regiões produtoras, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, já tenhamos iniciativas respeitáveis
de reflorestamento que obedecem à técnica
agronômica e que obedecem, também, às condições
econômicas exigidas.
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O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite V. Ex.ª
mais um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Em 1951,
realizei um pequeno reflorestamento com pinheiros
"Chilenos", tendo recebido as sementes através da
Prefeitura do meu município. Plantei o viveiro,
transplantei
e
organizei
um
pequeno
reflorestamento. Existem nesse reflorestamento
árvores com 60 cm de diâmetro, passados
dezessete anos. Portanto, se o Govêrno incentivar
a iniciativa privada para o reflorestamento, o Brasil
poderá tornar-se não um País despovoado de
essências florestais, mas ao contrário, um grande
contribuinte de essências florestais e produtos de
essências florestais, não só para suprir as suas
necessidades, como até mesmo para exportação,
haja vista êsse exemplo que estamos trazendo de
que, em dezessete anos, já existem árvores com
diâmetro de 60 cms ou mais.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Obrigado a V.
Ex.ª.
Senhor Presidente, tenho, pois, como
demonstrado, nessa primeira parte do discurso que
estou pronunciando, que: primeiro, as autoridades
governamentais
brasileiras
encarecem
a
necessidade
de
aumentarmos
as
nossas
exportações, pois consideram que êsse aumento de
14 a 15% ao ano, principalmente explorando-se
aquela faixa das exportações não tradicionais, é
condição indispensável a que atinjamos o
crescimento do produto nacional bruto da ordem de
7% ao ano; segundo, que a Constituição em vigor e
a legislação complementar deu meios e modos de o
Govêrno afastar os obstáculos, as dificuldades que
se antepunham aos esforços que sempre fizemos de
aumentar as nossas exportações.
Outra,
Sr.
Presidente,
não
foi
a
posição da Delegação Brasileira e das
delegações dos países em desenvolvimento

na II Conferência sôbre Comércio e Desenvolvimento
das Nações Unidas, que se realizou em Nova Délhi.
Constará do relatório que os Srs. Senadores
Victorino Freire, Bezerra Neto e eu vamos
apresentar, e que já está tardando um pouco. Aqui
temos um têrço dêle. Constará dêle o resumo dos
trabalhos realizados na Segunda Comissão que
estudou os problemas das manufaturas, exportação
e importação no comércio internacional. E, lá, os
países em desenvolvimento defenderam, com a
maior veemência, que, no sistema geral de
preferências não recíprocas e não discriminatórias,
fôssem incluídos, também, os produtos primários,
inclusive, produtos agrícolas acabados ou semiacabados. A Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas,
que se compõe de noventa e nove capítulos, do
capítulo um ao vinte e cinco enumera êstes produtos
acabados e semi-acabados, produtos agrícolas e,
em
seguida,
os
produtos
industrializados,
tradicionalmente classificados como manufaturas.
A grande luta, na Segunda Comissão, foi
justamente para que o sistema de preferências
gerais não discriminatórias e não recíprocas
atendesse, também, aos Capítulos 1 a 25 da
Nomenclatura de Bruxelas, para que os países em
desenvolvimento pudessem exportar os seus
produtos primários, desde que acabados ou semiacabados, com as vantagens do sistema proposto,
isto é, com redução de tarifas.
O Brasil liderou a apresentação dêsse Projeto
de Resolução, criando êsse sistema de preferências
gerais não discriminatórias e não recíprocas,
combatendo as preferências discriminatórias, as
preferências recíprocas e deu ênfase a que, nesse
sistema, se incluísse os produtos acabados e semiacabados, produtos agrícolas, produtos florestais, de
modo a permitir, por parte dos países em
desenvolvimento, o acesso aos mercados dos países
industrializados.
Sendo assim, seria de se concluir que
as
atividades
de
exportação
do
Brasil
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vão no melhor dos mundos e a madeira de Santa
Catarina, como a fécula de mandioca – que são
produtos industrializados, evidentemente – não
estivessem enfrentando dificuldades para chegar ao
mercante argentino, europeu e norte-americano. Tal
não ocorre. O Decreto-lei nº 289, de 28 de fevereiro
de 1967, que criou o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, na linha da Emenda
Constitucional nº 18, da Constituição do Brasil e do
Ato Complementar nº 35, incluiu as madeiras
serrada, esquadriada ou em bruto, inclusive
desbastada, nas posições 4403,4404 e 4405, entre
os produtos industrializados e estabeleceu uma
alíquota de 3% do I.P.I. sôbre êsses produtos. Dêsse
modo,
caracterizados
como
um
produto
industrializado, desde que vendidos para o exterior,
não havia como estabelecer sôbre êles a incidência
do Impôsto de Circulação de Mercadorias.
Ocorre, porém, e lamentàvelmente, que pelo
Decreto estadual SF, 29 de dezembro de 1967 nº
6.367, o Govêrno do meu Estado está cobrando o
Impôsto de Circulação de Mercadorias sôbre as
operações de venda de madeira – serrada,
esquadriada ou desbastada – para o exterior, o que
cria as maiores dificuldades, porque é um ônus de
mais de 15 ou 16%, fora o Impôsto de Exportação,
cobrado pela União.
Já existe, em Santa Catarina, segundo
informações, que recebi, 5 mil autos de infração,
num valor total superior ao capital registrado das
firmas autuadas. Dou essa informação ao Senado,
com as reservas necessárias, pois as recebi dos
interessados.
Creio que para o Tesouro de Santa Catarina,
para o desenvolvimento de sua economia, o justo
seria não cobrar o Impôsto de Circulação de
Mercadorias, em obediência à Constituição e tendo
em vista a importância da atividade exportadora para
o Brasil.
No
momento,
tramita
no
Congresso
o Projeto de Lei nº 20, que procura re-

solver a questão, O Sr. Ministro da Fazenda revoga o
Art. 25 do citado Decreto-lei nº 289, que considerou
a madeira produto industrializado, isentando-a,
assim, dos 3% do I.P.I., para permitir que o Estado
cobre o I.C.M.
Honestamente, Sr. Presidente, sinceramente,
Srs. Senadores, não vejo aí solução. O produto vai
deixar de pagar 3%, mas vai pagar mais 12 ou 13%.
E na verdade, a Constituição não diz que o produto
que não pagar o I.P.I. deva pagar o I.C.M. O que a
Constituição diz é que os produtos industrializados
ou outros que a lei determinar destinados ao exterior,
não são sequer isentos do ICM. Êles gozam de
imunidade em relação a êste tributo, conforme a
lição de Pontes de Miranda.
Está, assim, a nossa atividade madeireira às
vésperas de chegar à situação da indústria feculeira.
As terras do vale do Itajaí, tão cantadas em
todo o Brasil pelo seu desenvolvimento industrial,
pelo seu regime de pequena propriedade, pela paz
social que reina naquela região, são, no entanto, de
qualidade inferior, tanto que hoje, de Indaial até à
Serra, isto é, no Médio e no Alto Vale, a lavoura
básica é a mandioca, que não exige uma terra forte,
e temos lá um sem número de fecularias.
A exportação da fécula, em alguns anos,
chegou a carrear para o Brasil cêrca de vinte milhões
de dólares. Mas, pelo ônus que recaia sôbre essa
exportação, sejam os 5% ao tempo em que o
Impôsto de Exportação era da competência dos
Estados; seja a cobrança do Impôsto de Vendas e
Consignações; seja a elevação artificial das pautas
– e tive essa experiência quando exerci, ainda
que por pouco tempo, a Secretaria dos Negócios
da Fazenda do Estado de Santa Catarina –
as pautas não eram reais, para efeito de se
conseguir maior arrecadação – a fécula brasileira
foi perdendo o mercado, principalmente o
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norte-americano, empurrada pela fécula da
Tailândia, também de mandioca, e a da Holanda, de
batata.
Hoje, estamos pleiteando, para colocar nossa
produção de fécula, que a SUNAB altere a portaria
que determinou a mistura de determinadas farinhas
de mandioca com a farinha de trigo, fixando a
percentagem 1% para a fécula, e não uma
percentagem, se não me engano, de 2 ou 3% para
tôdas as farinhas que devem ser misturadas.
Isso pode ocorrer com a madeira. Se
perdermos o mercado exterior, não vamos preservar
as reservas florestais. As reservas serão consumidas
da mesma maneira, seja porque as árvores
envelhecerão, como bem acentuou o Senador Attílio
Fontana, seja porque as terras vão sendo ocupadas
por aquêles que vêm do Rio Grande do Sul, ou,
mesmo, pelos catarinenses, pois, quando se
emancipam, os filhos dos colonos, a primeira coisa
que fazem é comprar um lote de terra, comprar uma
pequena propriedade, para alí instalar um nôvo
centro de trabalho e produção.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço V. Ex.ª.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Nobre Senador,
V. Ex.ª aborda a incidência do Impôsto de Circulação
de Mercadorias sôbre a exportação de madeira e dános a conhecer os resultados da exportação de
madeira, quer seja em volume, quer em valor.
Verifica-se que a exportação, apesar do ICM estar
sendo cobrado, ela continua em ritmo até, crescente,
enquanto nossos pinheirais apresentam-se cada dia
em menor quantidade. Há, também, que considerar,
nobre Senador, que um Estado como Santa
Catarina, se deixasse de cobrar o Impôsto de
Circulação de Mercadorias sôbre êsse produto,
perderia uma das grandes fontes de receita
para o Tesouro do Estado. E mais ainda: êsse

prejuizo seria ainda um tanto maior para certos
municípios, que V. Ex.ª muito bem conhece, com
economia estribada na extração da reserva dos
pinheirais. Se fôsse isenta de Impôsto de Circulação
de Mercadorias, então, a receita dos Municípios
produtores cairia a um nível talvez de 20 ou 30%
apenas do que está arrecadando hoje. Sou, também,
um pequeno produtor de madeira em Santa Catarina.
A madeira de 1ª e 2ª a vendemos para exportação,
enquanto que a de 3ª e 4ª é industrializada para
fabrico de caixas para embalagem de produtos dos
frigoríficos. De sorte que parece-me que o preço da
madeira, mesmo pagando o ICM, lá no interior, ainda
permite a exportação a um preço bastante
remunerador. Se êle fôsse isento, nobre Senador,
então teríamos uma maior afluência para a
exportação e, conseqüentemente, uma elevação
de preços para o consumo interno. Uma vez que
para exportação não se cobre o impôsto de 15 ou
16%,
naturalmente
que
haveria
maiores
facilidades para exportar e, conseqüentemente, o
mercado interno teria que acompanhar também o
preço na base da exportação. De sorte que é um
problema
que,
acredito,
poderá
ser
regulamentado de maneira que, no pôrto, êsse
acréscimo deverá ser isento, mas, quando sai do
Município produtor, não poderá ficar isento do
impôsto pelas razões que expus, pois criar-se-ia
situação muito difícil tanto para os Municípios,
como para os Estados produtores, principalmente
para Santa Catarina.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Grato a V. Ex.ª:
Sr. Presidente, o aparte do nobre Senador
Attílio Fontana é, em síntese, uma contestação ao
discurso que estou pronunciando.
Vou fazer um esfôrço para esclarecer meu
pensamento, de modo a revelar ao Senado as razões
que me trouxeram à tribuna e a convicção que tenho
de que os produtos industrializados, e outros que

– 51 –
a lei determinar, destinados ao Exterior, não devem
pagar o ICM.
Em primeiro lugar, é um mandamento
constitucional, não há como fugir à sua obediência.
Já existe, inclusive, decisão do Supremo Tribunal
Federal. Já existe decisão de outros Tribunais de
Justiça, como o do Pará.
Em segundo lugar, o fato de a imunidade
incrementar a exportação é justamente o que
queremos, é justamente, como diz o Ministro da
Fazenda, indispensável. E o Titular da Fazenda vai
além, assevera: é preciso elevar exatamente aquelas
exportações não consideradas tradicionais (café,
açúcar, minérios e algodão). A madeira está na outra
faixa, com uma contribuição razoável, da ordem de
62 milhões de dólares por ano.
Finalmente, não acredito houvesse elevação
do preço do produto interno. O que tem havido é a
estagnação no preço do produto no mercado
internacional. Temos conseguido vender a nossa
madeira, porque, quando a madeira e outros
produtos se tornam gravosos, o Govêrno eleva a
taxa de câmbio.
Em 1951 exerci a função de Diretor da Divisão
da Economia Florestal do Instituto do Pinho, hoje,
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Fui,
então, o redator da portaria que fixou em 125
dólares, o preço de exportação de mil pés
quadrados, de 80/20. Até recentemente – só se no
último mês houve alteração – o preço internacional
era o mesmo.
Em
diversas
ocasiões,
houve
quem
exportasse, devolvendo dólares por fora, para o
importador do outro país, pois os nossos produtos
não atingiam, nos mercados internacionais, sequer
125 dólares. A elevação do preço do produto interno
é um problema, reconheço-o. Mas, para isto, existe o
Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, que
estabelece cotas de produção, que estabelece
cotas de exportação, que controla as serrarias do
sul do Brasil, através do registro, que tem

um organismo considerável de fiscalização e de
contrôle.
Creio, Sr. Presidente, que o importante para o
Estado é aumentar a atividade econômica. Se êle
não cobrar o ICM sôbre os produtos de exportação,
terá outros meios e modos de elevar a sua
arrecadação, o mesmo ocorrendo com os
Municípios. Acho mesmo aceitável a idéia de um
pequeno sacrifício para o meu Estado e seus
Municípios, a fim de aumentarmos as nossas
exportações, em volume e em valor, hoje
pràticamente estagnadas, a fim de, com a elevação
dessa exportação, obtermos o crescimento do nosso
produto nacional bruto, na ordem de 7%. Entendo,
Senhor Presidente, que para Santa Catarina e para
os
seus
Municípios
estaria
perfeitamente
compensado o sacrifício, porque estaríamos dando
uma contribuição valiosíssima àquela meta que
temos que atingir, para ultrapassar a fase de
subdesenvolvimento e podermos, então, atingir o
estágio que todos procuramos, de País plenamente
desenvolvido.
Será, através do aumento de exportação; e
não sou eu, modesto representante de um pequeno
Estado quem o diz, e sim o Sr. Ministro da Fazenda
e o Sr. Presidente do Banco Central. Poderemos
atingir aquêle índice de crescimento indispensável
para
resolver
os
problemas
brasileiros,
especialmente aquêles ligados à paz social,
integrando grande parte da população brasileira na
nossa economia, no nosso padrão de confôrto. O
fato não será possível, certamente, se não
atingirmos o índice de crescimento já alcançado por
outros países, através do esfôrço que, agora, as
autoridades aconselham. O caso do Japão aí está.
Todos sabem dos sacrifícios que fêz depois da
guerra, para poder atingir aquela taxa de
crescimento de seu produto nacional bruto, de modo
a se transformar na grande nação de hoje.
Admito, Sr. Presidente, que o erário
estadual
seja
tentado
a
contornar
o
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mandamento constitucional e cobrar o Impôsto de
Circulação de Mercadorias sôbre produtos
destinados ao Exterior, ferindo, frontalmente, o texto
da Lei Magna. Por isso dou, ao final de meu
discurso, um tom de apêlo, de modo que as
autoridades estaduais vejam a importância, para o
nosso País, do aumento das exportações, e a
importância, para o Brasil, de se atingir o
crescimento de 7%, ao ano, no nosso produto
nacional bruto, o que vale todos os sacrifícios e até
mesmo a renúncia a uma arrecadação promissora,
durante um ou dois anos.
Sr. Presidente, pronuncio estas palavras,
desejando ainda, antes de terminar, em atenção ao
aparte do nobre Senador Attílio Fontana, esclarecer
que, se as exportações de madeiras não sofreram
um colapso, foi porque, até dezembro de 1967, o
ICM não foi cobrado sôbre operações de exportação.
Houve, anteriormente, uma tentativa de cobrança;
depois, o ICM não foi cobrado, pois o Govêrno
Federal baixou o Decreto-lei nº 289, conceituando a
madeira como produto industrializado. Agora, o
decreto do Govêrno do Estado, de dezembro de
1967, restabelece o êrro de interpretação, tanto
assim que os procedimentos judiciais a que fiz
referência, com base nas informações que me
prestaram, dizem respeito a êste último trimestre.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) É
assunto, realmente, que deve ser debatido, a fim de
se encontrar a solução adequada. Mas devemos
considerar que, pela madeira do pinho, se paga
Impôsto de Circulação de Mercadorias, quando esta
sai do Município. De sorte que, nos portos, já vem
onerada uma parte do seu valor, isto é, o valor no
local da produção. Agora, o valor entre o local de
produção e o embarque para o Exterior, é cobrado
pela diferença. Como V. Ex.ª bem sabe, o impôsto
incide não em cascata, mas apenas sôbre
a diferença. E esta parte, então, poderia re-

almente ser contornada. Mas, na fonte de
produção, ela deveria ser cobrada; e ademais,
como V. Ex.ª citou, há tempo bastante remoto, o
Impôsto era cobrado em cascata. Havia uma
reincidência
do
Impôsto
de
Vendas
e
Consignações. Hoje, o Impôsto de Circulação de
Mercadorias não tem mais a reincidência, tem
apenas a cobrança pela diferença entre o
comprador e a venda. No caso, seria isentar de
Impôsto de Circulação de Mercadorias, apenas,
entre o preço CIF pôsto e o preço de exportação.
Talvez esteja aí a solução. Mas não se poderia
retirar dos Municípios produtores, alguns dos quais
têm, na industrialização de suas reservas florestais,
quase que a totalidade de suas receitas. Assim, não
poderíamos exigir que tais municípios perdessem a
parte que lhes cabe sôbre o Impôsto de Circulação
de Mercadorias. É problema bastante complexo, já
debatido, longamente, pelos Secretários de Fazenda
dos Estados Sulinos, que chegaram à conclusão,
após entendimentos, que deviam todos êles aplicar a
mesma medida que Santa Catarina está aplicando,
agora.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Relativamente ao último aparte do Sr. Senador
Attílío Fontana, quero deixar patente que me estou
referindo ao Impôsto de Circulação de Mercadorias,
que incide sôbre a operação de exportação, isto é, a
venda da madeira para o Exterior, esteja ela onde
estiver. Se houver um intermediário, evidentemente,
então, aí, já não havendo remessa para o Exterior,
haverá a incidência do Impôsto de Circulação de
Mercadoria.
Acredito que o Sr. Secretário da Fazenda
tenha desenvolvido grande esfôrço neste sentido.
Mas, acontece que o Estado do Rio Grande do Sul
não está cobrando o Impôsto de Circulação
de Mercadoria sôbre a operação de exportação
de
madeira,
conforme
informação
que
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me foi dada, quando procurado para pronunciar êste
discurso.
Quero deixar bem patente, e devo contribuir
com um apêlo para que Santa Catarina coopere no
sentido de que possamos, realmente, aumentar as
nossas exportações e atingir as metas fixadas pelo
Govêrno Federal.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Há problemas muito
interessantes para tomar em consideração. Os
Estados Unidos, para proteger a lavoura algodoeira
do Sul, dão um prêmio de exportação de oito
centavos por libra de algodão exportado. Não é
impôsto cobrado do produtor, é o impôsto dado de
presente ao produtor; portanto, V. EX.ª vê que
sistema imenso existe pelo mundo afora para
aumentar as exportações.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Exatamente. E,
Sr. Senador José Ermírio, agradecendo o aparte de
V. Ex.ª, quero concluir êste discurso, reiterando o
apêlo ao Govêrno do Estado, para que cumpra a
Constituição e a Lei e, também, quero pedir a
atenção do Senado para a posição incoerente do
nosso País, porque vamos às conferências de
comércio e desenvolvimento e lá reclamamos contra
as barreiras tarifárias e não tarifárias dos países
industrializados; pleiteamos um sistema geral de
preferências não discriminatórias e não recíprocas,
nós nos insurgimos contra as práticas protecionistas
dos países europeus a seus produtos agrícolas
produzidos em condições econômicas inferiores à
nossa produção, como é o caso do açúcar na
Bélgica e de outros produtos alimentícios na Europa.
Nós condenamos tôdas estas medidas postas em
prática pelos países industrializados; e, dentro do
nosso País, não removemos os obstáculos e

óbices que nós mesmos criamos à nossa
exportação.
É, Sr. Presidente, no meu entender, uma
posição incoerente, que enfraquece a nossa
autoridade, que permite àqueles países que são por
nós criticados apontar as dificuldades que nós
criamos, principalmente quando, para a remoção
dêsses obstáculos, a Constituição consigna
dispositivo expresso que deve ser obedecido, haja o
que houver, principalmente se tivermos em vista que
o que se objetiva é aumentar a nossa exportação,
fator indispensável ao nosso crescimento, ao
crescimento do nosso produto nacional bruto, quer
dizer, ao nosso desenvolvimento, à nossa
capacidade para atingir um estágio de civilização que
traga para o Brasil, não só o desenvolvimento
econômico, mas, acima de tudo, o progresso e a paz
social. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Flávio Brito – Edmundo Levi – Arthur Virgílio –
Lobão da Silveira – Clodomir Millet – Sebastião
Archer – Petrônio Porteila – Sigefredo Pacheco –
Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte
Filho – Manoel Villaça – Argemiro de Figueiredo –
Pessoa de Queiroz – Teotônio Vilela – Leandro
Maciel – Nogueira da Gama – Carvalho Pinto –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto –
Celso Ramos – Guido Mondin – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o Sr. Senador Arthur Virgílio. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Mário Martins.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
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Sôbre a mesa projeto de resolução, de autoria da parecer, à vista do que dispõe o § 1º do art. 102 do
Comissão Diretora, que vai ser lido pelo Sr. 1º Regimento Interno.
Secretário.
Será publicado e incluído, oportunamente, em
É lido o seguinte:
Ordem do Dia.
Presentes 44 Srs. Senadores, passa-se à:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 51, DE 1968
ORDEM DO DIA
Nomeia para o cargo vago de Auxiliar
Legislativo, PL-10, candidato habilitado em concurso
público.
O Senado Federal resolve:
Artigo único – É nomeado de acôrdo com o
art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o
cargo vago de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, José Segal
Marrara, candidato habilitado em concurso público.
Justificação

Item 1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 619, de 1968) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30, de 1968, que ratifica o texto da
Convenção nº 118 sôbre a igualdade de tratamento
dos nacionais e não nacionais em matéria de
previdência social, adotada em Genebra, a 28 de
junho de 1962, pela Conferência Internacional do
Trabalho.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento no
sentido de que seja submetida a votos, é a redação
final
dada
como
definitivamente
aprovada,
independentemente de votação, nos têrmos do artigo
316-A do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:

Com a exoneração, a pedido, de Januário
Flôres, Auxiliar Legislativo, PL-10, deu-se uma vaga
na classe inicial da carreira de Auxiliar Legislativo,
que deverá ser provida pelo próximo candidato
habilitado em concurso, obedecida rigorosamente a
ordem de classificação final, publicada no D.C.N. de
27-11-1964.
Pela Resolução nº 56, de 1966, publicada no
D.C.N. de 29-11-1966, a validade do referido
concurso foi prorrogada, por mais dois anos, isto é,
até novembro de 1968.
Diante do exposto, a Comissão Diretora
propõe a nomeação de José Segal Marrara,
PARECER
candidato habilitado no 109º lugar, na ordem de
Nº 619, DE 1968
classificação final.
Assim justificado, submetemos o presente
da Comissão de Redação, apresentando a
projeto à consideração do Plenário.
redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 30,
Sala das Sessões, em 19 de agôsto de 1968.
de
1968
(nº
53-B/67, na Casa de origem).
– Gilberto Marinho – Pedro Ludovico – Rui Palmeira
– Victorino Freire – Guido Mondin – Raul Giuberti.
Relator: Sr. Clodomir Millet
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
A
Comissão
apresenta
a
redação
– Êste projeto, sendo de autoria da
Comissão
Diretora,
não
depende
de final do Projeto de Decreto Legislativo nº 30,
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de 1968 (nº 53-B/67, na Casa de origem), que ratifica
o texto da Convenção nº 118 sôbre a igualdade de
tratamento dos nacionais e não-nacionais em
matéria de previdência social, adotada em Genebra,
a 28 de junho de 1962, pela Conferência
Internacional do Trabalho.
Sala das Sessões, em 7 de agôsto de 1968. –
Antônio Carlos, Presidente – Clodomir Millet, Relator
– Duarte Filho – Nogueira da Gama.
ANEXO AO PARECER
Nº 619/68
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30, de 1968 (nº 53-B/67, na Casa de
origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da
Constituição Federal, e eu, ....................., Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1968

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 643, de 1968) do Projeto de Lei do
Senado nº 12, de 1968, que assegura inscrição nos
concursos de habilitação para ingresso nos cursos
de ensino superior aos graduados em escolas
normais.
Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Sem emendas e não tendo havido
requerimento no sentido de que o projeto fôsse
submetido a votos, está êle definitivamente
aprovado, sem votação nos têrmos do art. 316-A do
Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:

PARECER
Ratifica o texto da Convenção nº 118 sôbre a
Nº 643, DE 1968
igualdade de tratamento dos nacionais e nãonacionais em matéria de previdência social, adotada
da Comissão de Redação, apresentando a
em Genebra, a 28 de junho de 1962, pela redação final do Projeto de Lei do Senado nº 12, de
Conferência Internacional do Trabalho.
1968.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É ratificado o texto da Convenção nº
118 sôbre a igualdade de tratamento dos nacionais e
não-nacionais em matéria de previdência social,
adotada em Genebra, a 28 de junho de 1962, pela
Conferência Internacional do Trabalho, em sua
Quadragésima-Sexta Sessão.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1968, que
assegura inscrição nos concursos de habilitação
para ingresso nos cursos de ensino superior aos
graduados em escolas normais.
Sala das Sessões, em de agôsto de 1968. –
Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Nogueira da Gama.
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ANEXO AO PARECER
Nº 643/68
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
12, de 1968, que assegura inscrição nos concursos
de habilitação para ingresso nos cursos de ensino
superior aos graduados em Escolas Normais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Aos graduados em Escolas Normais,
oficiais ou particulares, de cinco séries anuais, no
mínimo, de acôrdo com a legislação anterior ao
Decreto-lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946, é
assegurado o direito à inscrição nos concursos de
habilitação para o ingresso nos cursos de graduação
dos estabelecimentos de ensino superior.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 3

têrmos do art. 272-A do Regimento Interio.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PARECER
Nº 644, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação do vencido, para segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 54, de 1968.
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação do vencido,
para segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº
54, de 1968, que renova o prazo de validade dos
concursos, fixado pela Lei nº 4.929, de 18 de
fevereiro de 1966.
Sala das Sessões, em de agôsto de 1968. –
Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Nogueira da Gama.
ANEXO AO PARECER
Nº 644/68

Redação do vencido, para segundo turno, do
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1968, que renova
Lei do Senado nº 54, de 1968, que renova o prazo o prazo de validade dos concursos, fixados pela Lei
de validade dos concursos fixado pela Lei nº 4.929, nº 4.929, de 18 de fevereiro de 1966.
de 18 de fevereiro de 1966, tendo:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº
PARECER nº 644, de 1968, da Comissão:
– de Redação, oferecendo a redação do 4.929, de 18 de fevereiro de 1966, para validade dos
concursos para provimento dos cargos públicos da
vencido em 1º turno.
Em discussão o projeto em seu segundo turno. União e das autarquias federais, fica renovado por
mais 2 (dois) anos, a contar de 25 de fevereiro de
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da
1968.
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
Está encerrada.
sua publicação, revogadas as disposições em
Sem emendas e não tendo havido contrário.
requerimento no sentido de que o projeto
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
fôsse
submetido
a
votos,
está
êle Está finda a matéria constante da Ordem do Dia.
definitivamente aprovado, sem votação, nos
Não hão oradores inscritos.
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O SR. MILTON TRINDADE: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o Senador Milton Trindade.
O SR. MILTON TRINDADE (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quero trazer ao conhecimento desta Casa o
falecimento de Deodoro Machado de Mendonça,
figura de maior projeção, durante muitos anos,
no cenário político-administrativo do meu
Estado.
Com a morte de Deodoro Mendonça perde o
Pará, que tenho a honra de representar nesta ilustre
Casa, uma das figuras de maior expressão da sua
vida política e administrativa.
Deodoro Mendonça foi, realmente, um
nome singular na história política paraense.
Inteligência
versátil,
de
sólida
cultura
humanística, nascido num modesto, mas
glorioso município do interior, tornou-se, com o
evoluir
do
tempo,
uma
das
figuras
representativas do meu Estado, que por diversas
vêzes honrou com o seu mandato parlamentar
na Câmara dos Deputados.
Advogado, Professor, Jornalista, Prefeito
Municipal
de
Cametá,
Deputado
Estadual,
Secretário-Geral do Estado, Constituinte e Deputado
Federal; teve Deodoro Mendonça, nessa linha
ascencional de atividades públicas, a grande escola
dos
estadistas,
aquela
que
lenta,
mas
gradativamente, exercita e aprimora os homens
políticos,
firmando-lhes
os
conhecimentos,
robustencendo-lhes o caráter e dignificando-lhes o
próprio idealismo para o sereno exercício das mais
árduas
e
nobres
missões
como
figuras
representativas de uma coletividade.
Essa a linha marcante na personalidade de
Deodoro de Mendonça. O profundo conhecimento
dos segredos da política e dos problemas da
administração pública, colocou Deodoro de
Mendonça acima das paixões violentas e dos faccio-

sismos inoperantes e prejudiciais. Nos mais
conturbados períodos de agitação política paraense,
participando embora de todos os Iances dos
entrechoques, destacava-se sempre Deodoro de
Mendonça pela sua linha política de serenidade
interior, de percepção imediata dos fenômenos
ocasionais e da moderação, habilidade e inteligência
com que equacionava os instantes mais dramáticos,
firmando-se como um verdadeiro líder político,
vencedor sempre até mesmo de batalhas já
consideradas perdidas.
Político por excelência, e por tantos anos
militando na política sem dela fazer profissão, nem
sempre assumia o primeiro plano das ações, mas
nas grandes soluções era a sua experiência, a
serenidade que a fortalecia, que ditavam o rumo
quase sempre certo e quase sempre vitorioso nas
grandes demandas. Possuindo a visão penetrante
dos fenômenos, revestia-se por vêzes da arte dos
malabaristas, e no trapézio da política, que chegou a
atingir no Pará clima emocional violento, quando
tudo parecia perdido, surgia vitoriosa a sua ação
tranqüila, sem trepidações nem rumôres, mas forte
através dessa fôrça interior da própria serenidade.
Há, entre muitos outros, um episódio na vida
político-administrativa do Pará, que é uma lição de
nobreza dos homens públicos da minha terra, e que
na aparente insignificância, demonstra, e com
eloqüência, que os distúrbios políticos que a
agitaram, que separaram muitos dos seus filhos,
eram uma conseqüência da própria paixão com que
adversários políticos visavam o bem, da terra
comum.
É do conhecimento de quantos acompanham
a vida paraense que, nas grandes lutas políticas do
meu Estado travadas após a Revolução de 30, que
Deodoro de Mendonça firmou-se na Oposição ao
então Chefe do Govêrno, Magalhães Barata, posição
essa não mais modificada.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?

– 58 –
O SR. MILTON TRINDADE: – Pois não.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Era o político
mais antigo de todo o Estado do Pará, com mais de
trinta anos de mandato, exercido até antes da
República Velha.
O SR. MILTON TRINDADE: – V. Ex.ª,
Senador Lobão da Silveira, manifesta com
elevação
de
conceito
o
pesar
pelo
desaparecimento do político e parlamentar de
nossa terra. Agradeço sinceramente o aparte de
V. Ex.ª.
Não obstante essa separação política,
interêsses econômicos do Estado na tentativa da
recuperação com a volta aos tempos áureos da
borracha, levaram o Sr. Magalhães Barata a indicar
como figura credenciada para a defesa da
economia estadual, em um dos memoráveis
conclaves que no Rio de Janeiro discutiam os
múltiplos aspectos da economia gomífera,
exatamente ao seu tradicional inimigo político. E,
para surprêsa de muitos e espanto de outros,
Deodoro de Mendonça aceitou a incumbência,
dedicando à delegação que lhe foi confiada

todo o ardor de paraense imbuído dos mais sadios
propósitos de desenvolvimento e bem-estar de sua
terra natal.
Creio, Senhores, que o episódio define um
caráter. E, a êsse caráter, a êsse homem trazemos a
nossa reverência. Deodoro de Mendonça foi uma
brilhante e fecunda trajetória política, numa linha reta
de simplicidade e de inteligência. Uma figura na
verdade singular: mestre na arte de escrever e de
dizer, tinha o domínio de tôdas as palavras, menos de
uma que jamais conheceu: a Vaidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Mais nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra, vou encerrar a Sessão, convocando
outra, extraordinária, para amanhã, às 10 horas, com
a seguinte:
ORDEM DO DIA
TRABALHOS DE COMISSÕES
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 50
minutos.)

153ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 20 DE AGÔSTO DE 1968
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. parecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a
Senadores:
Ata.
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata.
– Edmundo Levi – Arthur Virgílio – Milton Trindade – da Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir Milet
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portella – José Cândido – Sigefredo Pacheco –
Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte

EXPEDIENTE
AVISO

Filho – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy

DO MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Domício COMÉRCIO
Gondim – João CIeofas – Pessoa de Queiroz – José
– Nº AP/269/68, de 15 do mês em curso –
Ermírio – Teotônio Vilela – Rui Palmeira – Arnou de
comunicando que o Requerimento nº 864, de 1968,
Mello – Leandro Maciel – Júlio Leite – José Leite – de autoria do Senador Lino de Mattos, foi
Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – Josaphat encaminhado ao Ministério da Agricultura, por se
Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – tratar de assunto afeto àquela Pasta.
Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch –
Vasconcelos Tôrres – Aurélio Víanna – Gilberto
Marinho – Milton Campos – Benedicto Valladares –
Nogueira da Gama – Carvalho Pinto – Lino de
Mattos – João Abrahão – Armando Storni – Pedro

PARECERES
PARECER
Nº 649, DE 1968

da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Ludovico – Fernando Corrêa – Filinto Müller – Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 1968 (nº 47B, de 1968, na Casa de origem), que aprova o
Bezerra Neto – Ney Braga – Adolpho Franco – Mello
Convênio Interamericano de Sanidade Animal,
Braga – Celso Ramos – Antônio Carlos – Attílio assinado no Rio de Janeiro, a 18 de julho de 1967.
Fontana – Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem de
Relator: Sr. Mário Martins
Sá.
O
projeto
de
decreto
legislativo
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A sob exame, oriundo do Poder Executivo,
lista
de
presença
acusa
o
com- aprova o Convênio Interamericano de Sa-
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nidade Animal, assinado no Rio de Janeiro, a 18 de
julho de 1967.
O Convênio foi firmado pela Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai e
objetiva à manutenção de contatos diretos entre
as autoridades sanitárias, o intercâmbio de
técnicos, a proposição e uniformização dos
regulamentos sanitários, a troca de informações
sôbre enfermidades e medidas profiláticas, e a
recomendação de medidas sanitárias comuns
relativas às importações e exportações de
animais.
Em exposição de motivos, anexada à
mensagem do Senhor Presidente da República, o
Ministro de Estado das Relações Exteriores
ressalta que o Convênio "exercerá atividades de
alta relevância para a América, e, em
particular, para o Cone Sul-Americano, o que
propiciará a preservação da saúde do rebanho
nessa região, com deflexos vantajosos na
produção de alimentos e na economia dos países
partes".
Para executar os têrmos convencionados, foi
criada a Comissão Técnica Regional de Sanidade
Animal, composta por dois profissionais de cada país
signatário, e que se reunirá pelo menos duas vêzes
por ano, nos meses de abril e outubro, sendo sede
dessas reuniões cada um dos países, em forma
rotativa.
Ao nosso ver, o presente documento
diplomático é, realmente, de alto interêsse público,
pois visa a assegurar a sanidade da produção
pecuária, intensificando a luta contra as
enfermidades animais, tais como febre aftosa,
brucelose, tuberculose bovina, enfermidade de
Newcastle, raiva, peste suína, salmonelose,
hidatidose e outras enfermidades exóticas.
Dessa forma e por considerar a necessidade
do maior intercâmbio entre os países da América
Latina, membros da ALALC, para que, com unidade
de critério e ação, se colham melhores e mais

proveitosos resultados, somos pela aprovação do
presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 14 de agôsto de
1968. – Benedicto Valladares, Presidente – Mário
Martins, Relator – Fernando Corrêa – Aloysio de
Carvalho – Antônio Carlos – Milton Campos – Arnon
de Mello – Mello Braga – Filinto Müller – Aurélio
Vianna.
PARECER
Nº 650, De 1968
da Comissão de Agricultura, sôbre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 28, de 1968 (nº 47-B, de
1968, na Casa de origem), que aprova o Convênio
Interamericano de Sanidade Animal, assinado no Rio
de Janeiro, a 18 de julho de 1967.
Relator: Sr. Ney Braga
Com a Mensagem nº 672, de 4 de outubro de
1967, o Senhor Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
Convênio Interamericano de Sanidade Animal,
assinado no Rio de Janeiro, a 18 de julho de 1967,
pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e
Uruguai, no qual são expostos os objetivos comuns e
traçada a linha de ação dos países-membros no
sentido de assegurar a sanidade da produção
pecuária em seus respectivos territórios, libertando-a
dos males existentes e protegendo-o das doenças
exótidas.
À consecução de tais objetivos, é evidente,
necessário se faz uma ação uniforme, seja no que
concerne à luta contra as enfermidades animais, seja
em relação à aplicação de normas para contrôle de
específicos zooterápicos.
A Comissão Técnica Regional de Sanidade
Animal,
integrada
por
dois
profissionais
representantes dos serviços sanitários dos países
signatários, é o órgão incumbido de promover a
execução do Convênio.
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Considerando-se que, da aplicação do
Convênio, sòmente benefícios poderão resultar para
o nosso País, opinamos pela aprovação do presente
projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1968.
– João Cleofas, Presidente – Ney Braga, Relator –
Leandro Maciel – Argemiro de Figueiredo – Attílio
Fontana.
PARECER
Nº 651, DE 1968
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65B, de 1968, na Câmara), que aprova a Convenção
Cultural entre o Brasil e a República Popular
Federativa da Iugoslávia, firmada na cidade do Rio
de Janeiro, a 11 de maio de 1962.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Com a Mensagem nº 211, de 1962, o Senhor
Presidente da República submete ao Senado o texto
da Convenção Cultural, concluída entre o Brasil e a
Iugoslávia, no Rio de Janeiro, a 11 de maio de 1962.
Na exposição de motivos, que acompanha a
matéria, o Senhor Presidente do Conselho de
Ministros acentua que:
"A Convenção reflete os laços de amizade que
unem os dois povos e os desejos de desenvolver a
compreensão entre seus países e incrementar as
relações no campo da Educação, Ciência e Cultura."
A proposição, apesar do tratamento prioritário
que lhe concedem as normas regimentais, teve
tramitação bastante demorada na outra Casa do
Congresso, só agora vindo ao Senado.
O Brasil tem norteado sua política externa
no sentido do aprimoramento de suas relações
com os outros países, principalmente no setor
cultural, científico e artístico. Acôrdos como o pre-

sente têm sido apreciados e aprovados pelo Senado
em grande escala.
Da leitura da Convenção sob exame
verificamos que a mesma prevê:
a) colaboração entre as instituições científicas,
culturais e educativas;
b) intercâmbio de obras e publicações;
c) concessão de bôlsas de estudo a
estudantes, pos-graduados, profissionais, cientistas
e técnicos;
d) realização mútua de pesquisa e estudos
nas instituições científicas e culturais;
e) organização de festivais de teatro, cinema e
exposições artísticas;
f) colaboração entre emissoras de rádio e
televisão;
g) criação de cursos de língua, cultura e
literatura de cada um dos países; e
h) estabelecimento de programas bienais de
colaboração para execução da Convenção.
Ressalta do exposto que o Acôrdo Cultural em
tela representa mais um passo no sentido de nosso
desenvolvimento,
constituindo,
sem
dúvida,
excelente oportunidade para um proveitoso confronto
científico, cultural e artístico, entre as duas altas
partes contratantes.
Cumpre salientar, ainda, que o problema da
constitucionalidade da matéria, face à nova
Constituição, foi devidamente apreciado na douta
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pelo
eminente Deputado Dnar Mendes, a cujo brilhante
parecer fazemos remissão.
Ante essas considerações, manifestamo-nos
favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 14 de agôsto de
1968. – Benedicto Valadares, Presidente – Fernando
Corrêa, Relator – Mário Martins – Aloysio de
Carvalho – Antônio Carlos – Milton Campos – Arnon
de Mello – Mello Braga – Filinto Müller.
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PARECER
Nº 652, DE 1968
da Comissão de Educação e Cultural, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65B, de 1968, na Câmara), que aprova a Convenção
Cultural entre o Brasil e a República Popular
Federativa da Iugoslávia, firmada na cidade do Rio
de Janeiro, a 11 de maio de 1962.
Relator: Sr. Álvaro Maia
1. Concluída a Convenção Cultural, entre o
Brasil e a República Federativa da Iugoslávia, a 11
de maio de 1962, o Dr. João Goulart, então na
Presidência da República, enviou à aprovação do
Congresso Nacional, nos têrmos constitucionais, a
Mensagem nº 211-62, de 5 de setembro daquele
ano, acompanhada da exposição de motivos do
Ministro das Relações Exteriores.
2. A exposição de motivos do Conselho de
Ministros apresentou programa conjunto de
intercâmbio, abrangendo oito itens, inclusive o
estabelecimento
de
programas
bienais
de
colaboração para execução da convenção cultural, em
que o Brasil foi representado pelo Senhor Francisco
Clementino de San Tiago Dantas, Ministro de Estado
das Relações Exteriores, e a República Popular
Federativa da Iugoslávia pelo Senhor Koca Popovic,
Secretário de Estado para as Relações Exteriores.
3. Aprovada a Convenção, a 11 de maio de
1962, já transcorreram seis anos para a sua
execução.
Dormia o projeto, quando, a 14 de fevereiro de
1968, a Comissão de Relações Exteriores acolheu e
aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator,
Deputado Adolpho de Oliveira, nas bases do Projeto
nº 65-A, de 1968.
Favoráveis, e também por unanimidade,
foram
os
pareceres
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, a 12 de março

de 1968, e da Comissão de Educação e Cultura, a
20 de março do mesmo ano.
Foi essa a tramitação na Câmara dos
Deputados.
4. Esmiuçado durante seis anos, o Projeto de
Decreto Legislativo no 65-B, de 1968, merece
aprovação para que se passe a executar a
Convenção Cultural entre o Brasil e a República
Popular Federativa da Iugoslávia, prevendo a
colaboração entre as instituições científicas, culturais
e educativas, o intercâmbio de obras e publicações e
concessão de bôlsas de estudo a estudantes pósgraduados.
Sala das Comissões, em 6 de junho de 1968.
– Menezes Pimentel, Presidente – Álvaro
Maia, Relator – Aloysio de Carvalho – Adalberto
Sena.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 991, DE 1968
Requeiro à Mesa, na forma regimental, que
seja determinada a transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso pronunciado pelo Governador
do Estado de Sergipe, Senhor Lourival Baptista, por
ocasião da inauguração do terminal marítimo
construído pela PETROBRÁS em Aracaju para
escoamento do petróleo de Sergipe.
Brasília, 19 de agôsto de 1968. – José Leite.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
requerimento lido será publicado e, em seguida,
incluído em Ordem do Dia.
A Presidência recebeu resposta aos seguintes
requerimentos de informações:
–
Nº
59/68,
de
autoria
do
Senador Adolpho Franco, enviada pelo Minis-

– 63 –
tro da Indústria e do Comércio (Aviso nº AP/264, de
9-8-68);
– Nº 465/68, de autoria do Senador
Vasconcelos Tôrres, enviada pelo Ministro das
Comunicações (Aviso nº GMC-564, de 14-8-68);
– Nº 476/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro da Indústria e do
Comércio (Aviso nº AP/252/68, de 5 de agôsto de
1968);
– Nº 542/68, de autoria do Senador Aarão
Steinbruch, enviada pelo Ministro da Indústria e do
Comércio (Aviso nº AP/262, de 8 de agôsto de
1968);
– Nº 712/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro da Fazenda (Aviso nº
GB-327, de 13 de agôsto de 1968);
– Nº 719/68, de autoria do Senador Oscar
Passos, enviada pelo Ministro da Fazenda (Aviso nº
GB-326, de 13 de agôsto de 1968);
– Nº 832/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro da Fazenda (Aviso nº
GB-325, de 13-3-68).
Sôbre a mesa, requerimento cuja leitura vai
ser feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 992, DE 1968
Requeremos, na forma regimental, um voto de
pesar e apresentação de condolência à família do
ilustre homem público – Deputado Federal em várias
legislaturas e Secretário-Geral do Govêrno do Estado
do Pará em diversas ocasiões – Deodoro Machado de
Mendonça, falecido no dia 16 dêste mês.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Pedro Carneiro – Milton Trindade.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
–
Êsse
requerimento
depende
ape-

nas de votação, em cujo encaminhamento poderão
falar os Senadores que assim o desejarem.
Tem a palavra o Senador Pedro Carneiro,
signatário do requerimento.
O SR. PEDRO CARNEIRO (para encaminhar
a votação – lê o seguinte discurso.): – Sr.
Presidente. Srs. Senadores, o Senador Milton
Trindade trouxe da terra paraense notícia das mais
tristes: a morte de Deodoro Machado de Mendonça.
O nome do paraense que agora desaparece de
nosso convívio, está integrado ao Congresso
Nacional pelo longo exercício do mandato de
Deputado Federal, pelo Estado do Pará, mantendose naquela ilustre Casa Legislativa por cinco
mandatos
sucessivos,
a
começar
da
redemocratização do País, com a elaboração da
Constituição de 1946.
Deodoro Machado de Mendonça tem, por
direito próprio e, pelo exercício prolongado dos
cargos públicos, vinculação direta com a história do
Estado do Pará, participando de suas grandes
alegrias e dos momentos críticos, incorporando à
vida pública traços próprios de uma personalidade
marcante e de um espírito lúcido, enfrentando, com
agilidade e inteligência, a política partidária de duas
épocas desta nossa vida republicana, superando as
múltiplas campanhas que lhe moveram.
Permaneceu na política até que a ela, por
vontade própria, renunciou, para dedicar-se
exclusivamente à família, que hoje se multiplica em
rebentos já ilustres e respeitados.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Quando
Deputado, fomos colega do ilustre extinto em quem
observamos o espírito público de que era dotado. V.
Ex.ª traça, em rápidas pinceladas o perfil do falecido,
e tôda a Nação, certamente, está de luto,
pois raros são os homens como Deodoro Machado
de Mendonça. Espontâneamente deixou êle
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de concorrer à representação do seu Estado, embora
sentisse que o povo o sufragaria nas urnas. Em
nome do MDB e em meu nome pessoal, associo-me
às homenagens que V. Ex.ª presta à memória de
Deodoro de Mendonça.
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª.
(Retomando a leitura.)
A figura e a ação de Deodoro Machado de
Mendonça remontam à República Velha, Filho de
Cametá, uma terra de homens ilustres, de bispos
notáveis, os Romualdos que a história do Pará guarda
em seu seio, e o povo consagra em monumentos e
placas nas ruas de suas principais cidades, foi
Deodoro Machado de Mendonça, Bacharel em
Direito, a segunda figura da administração estadual
em sucessivos Governos. Foi Secretário-Geral do
Estado de quatro Governos e a todos êles imprimiu
muito de seu espírito e de sua inteligência.
No Tocantins, o rio que bem se poderia definir
como a grande via da integração amazônica,
aproximando três Estados desta imensa região,
Deodoro Machado de Mendonça construiu a sua
imensa fortaleza.
Foi, ao mesmo tempo, o chefe político, o
coronel da República Velha, homem da agricultura e
da política, mas, igualmente, o patriarca da região,
ao qual recorriam tantos e tantos caboclos, dêle
recebendo tanto a assistência pedida como a
atenção e o desvêlo que o amor à terra despertavam
no político, no coronel, no homem devotado à
coletividade, em que se transformara muito cedo o
jovem Bacharel.
Desde muito cedo, igualmente, enfrentou
adversários e, em breve, havia contra êle situações
consolidadas, levantando-se oposições nos têrmos
muito próprios da política passada, que personaliza os
partidos e fazia dos adversários inimigos pessoais.

Ao divergir e enfrentar a política pessoal
dêsse grande chefe político do Pará, que foi
Magalhães Barata, Deodoro Machado de Mendonça
marcara, também, sua posição definitiva na política
paraense.
Jamais deixaria de ser o antibaratista, ainda
que, como em 1945, ressurgissem os partidos com
novos nomes, mais fragmentados e com menores
raízes históricas.
Mesmo assim, o Partido Social Progressista,
que o velho cametaense começara a fundar no
Estado, nada mais seria, em pouco tempo, que uma
das muitas legendas antibaratistas que a renovação
democrática fizera ressurgir como o verde no agreste
que a primeira chuva abençoa.
Tôda a oposição que sofreu, montada no
Tocantins com o objetivo declarado de o abater, não
lhe retirou o galardão: era êle, o velho Deodoro, que
com a longa prática política assim passou a ser
chamado, a projeção, a representação do Tocantins,
da velha e heróica Cametá, dos Romualdos e
dos Cabanos, que êle encarnara e que a êle se
integrara.
Por mais de quinze anos, foi o Tocantins que o
manteve na Câmara Federal, até chegar a se um
decano entre os deputados federais.
Finalmente, por vontade própria, desistiu de
mais uma reeleição, deixou a vida pública, que
freqüentara por cêrca de 50 anos, mas na qual
ficavam tantos parentes ilustres; um filho jurista, de
inegável saber e extraordinária e eloqüente cultura, o
Dr. Otávio Mendonça; um sobrinho, que, tanto como
advogado, como homem público, se está projetando
e, depois de um mandato brilhante na Câmara
Federal, está governando o Município de Belém, o
Dr. Stélio de Mendonça Maroja; outro, o jovem
deputado que agora se inicia no plano federal, o
Deputado Juvêncio Dias.
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Deodoro Machado de Mendonça deixa aos
paraenses o exemplo de uma longa vida, agitada
pelos embates políticos, marcada pelos combates
pessoais, mas, inegàvelmente, dominada pelo
espírito público que a política mantém aceso e os
políticos conservam através dos anos e acima das
mais variadas formas de govêrno ou de regimes.
Homem de duas Repúblicas, secretário-geral de
quatro
governadores,
deputado
de
muitos
Congressos e Presidentes, foi, contudo, sempre o
velho Deodoro, o homem que trabalhou em mais de
um regime e com vários poderosos, mas serviu
sempre e, acima de tudo, ao povo paraense e à sua
velha e heróica Cametá. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens prestadas
pelo eminente Senador Pedro Carneiro à memória
do ilustre desaparecido, Deodoro Machado de
Mendonça.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Aarão
Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem revisão
do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
poucos dias focalizamos, desta tribuna, o aspecto
injusto de que se reveste o salário-mínimo, em razão
de sua diversidade no território nacional, com a
circunstância de existirem Estados com mais de um
salário-mínimo, muito embora a região seja a
mesma. Apontamos o exemplo de municípios
lindeiros, onde bastava uma pessoa atravessar uma
rua para se situar numa zona de salário-mínimo
inferior àquela de sua residência.
Na ocasião, fomos aparteados pelo
eminente
Senador
Dinarte
Mariz,
que
informou à Casa sôbre o propósito do

Sr. Ministro do Trabalho de, na próxima decretação
dos níveis de salário-mínimo, resolver o problema,
não só determinando apenas um salário-mínimo
para cada Estado, como um só vigente para todo o
País.
A
êsse
propósito,
recebemos
uma
comunicação da Câmara Municipal de Magé, no
seguinte teor:
"Pelo presente, levo ao conhecimento de
Vossa Excelência que foi aprovado unânimemente
nesta Casa Legislativa requerimento de autoria do
nobre Vereador Aníbal Magalhães, no sentido de
serem solicitadas a V. Ex.ª providências urgentes
quanto à consideração dêste Município como zona
industrial, para efeito do salário-mínimo."
Capeiam o ofício os têrmos do requerimento
aprovado por unanimidade por aquela Casa
Legislativa Municipal, salientando que em Magé
existem cinco fábricas de tecidos, uma fábrica de
papel, uma fábrica de óculos focais, uma fábrica
de explosivos, uma fábrica de bolas de borracha,
uma fábrica de vassouras, inúmeras fábricas de
tijolos, telhas e acessórios de cimento, fábricas de
bebidas e outras de vital importância para a
economia nacional. O único produto agrícola
exportado pelo Município de Magé é a banana,
e, diga-se de passagem, em número bem
reduzido.
Realmente,
a
flagrante
injustiça
da
conceituação do salário-mínimo, o fato da sua
diversificação em cada zona, acentua-se mais em
face dêsse Município. Magé faz limite com
Duque de Caxias, que é considerado Município
de primeira zona, que, por sua vez, também faz
limite com a Guanabara, sendo que muitos
moram em Duque de Caxias e trabalham na
Guanabara.
Esperamos, realmente, que o Sr. Ministro
do Trabalho, quando da decretação dos novos níveis,
os fixe unitàriamente para todo o território nacional.
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Mas poderia S. Ex.ª corrigir, desde já, uma flagrante
injustiça que existe em município do mesmo Estado,
porque pode haver uma revisão antes mesmo da
extinção do prazo, que é de um ano, da vigência do
salário-mínimo, em razão dessa disparidade existente
em muitos municípios e Estados da Federação.
Daí por que apelaria a S. Ex.ª o Sr. Ministro do
Trabalho, no sentido de que decretasse, de imediato,
a inexistência de diferenciação de salário-mínimo para
um mesmo Estado, para uma mesma zona. E,
enquanto se providenciasse a decretação dos novos
níveis, se adotasse, como se anunciou por intermédio
do Senador Dinarte Mariz, providência para a
decretação do único salário-mínimo para todo o País.
Sr. Presidente, quero, também, trazer ao
conhecimento da Casa um ofício que recebemos do
Prefeito de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
Pretende o Município de Campos seja, ali, localizado
o aeroporto para aviões supersônicos projetado para
a Região Centro-Leste. Para conseguir êsse objetivo,
o Prefeito daquela comuna, Sr. Carlos Vieira
Barbosa, tece as seguintes considerações, que me
parecem certas, em ofício que remeteu ao Ministro
da Aeronáutica:
"Em face dos estudos que se processam com
vista à localização do futuro aeroporto para aviões
supersônicos na Região Centro-Leste, o Município
de Campos, por razões que adiante se exporá,
reivindica de Vossa Excelência sua inclusão entre as
prováveis sedes do projetado terminal aéreo.
Além de constituir um núcleo urbano em
constante expansão, identificado como zona de
polarização regional por levantamentos do Ministério
do Planejamento, oferecendo grandes possibilidades
às iniciativas em vários setores, principal-

mente de serviços, Campos dispõe de uma
topografia privilegiada parar localizar a infra-estrutura
indispensável
ao
sistema
operacional
em
perspectiva. A Cidade se encontra numa extensa
planície à altitude 10m do nível do mar e a apenas
30 km do litoral, condições que permitem fácil
aproximação às aeronaves pelo Atlântico.
As condições para pouso e decolagem são,
também, excepcionais, pois jamais falta aqui teto
para tais manobras.
Por outro lado, a posição geográfica de
Campos é, igualmente, muito favorável aos objetivos
do projeto, já que se encontra eqüidistante da
Guanabara, Vitória e Belo Horizonte, numa linha de
cêrca de 300 km constituindo-se num ponto ideal
para a distribuição do tráfego colateral.
Presentemente, Campos possui um aeroporto
classificado na 2ª classe por êsse Ministério, com
núcleo do Serviço de Proteção ao Vôo, tendo sido
planejado inicialmente para servir como alternativa
de pouso à Guanabara.
Ao apresentar esta reivindicação, acredita a
Municipalidade contribuir com uma sugestão que se
poderá tornar na solução procurada, oferecendo,
desde logo, tôda colaboração e apoio que,
na medida de suas possibilidades, possam
ser considerados necessários à implantação do
projeto."
O Sr. Prefeito de Campos tece outras
considerações, às quais nos associamos, Sr.
Presidente, para que o Sr. Ministro da Aeronáutica
leve na devida conta essa exposição e instale,
naquele Município, em razão dos fatos apresentados
no memorial, o futuro aeroporto para aviões
supersônicos na Região Centro-Leste. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador José Leite.
O SR. JOSÉ LEITE (lê o seguinte discurso.):
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 15 de agôsto de
1963 jorrava, pela primeira vez, o petróleo do
subsolo sergipano, num dos poços abertos pela
PETROBRÁS, na zona de Carmópolis. Exatamente
no dia em que se comemorava o quinto aniversário
de tão auspicioso acontecimento, estêve em Sergipe
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Marechal Arthur da Costa e Silva, para uma visita ao
campo produtor de Carmópolis e para inaugurar o
terminal marítimo, construído ao sul, de Aracaju, nas
proximidades da praia balneária de Atalaia Velha.
Nesses cinco anos, a PETROBRÁS trabalhou
ininterruptamente, fazendo novas perfurações não só
em Carmópolis, como nos municípios vizinhos, e em
outras zonas, das quais duas constituem campos
exploráveis: Riachuelo e Siriri. Verificada a
explorabilidade do petróleo de Carmópolis, foram os
trabalhos
de
construção
de
tanques
de
armazenamento executados com presteza, e o
escoamento do óleo começou a se processar pela
estrada de ferro local, a Viação Férrea Leste
Brasileiro, que, por suas condições precárias,
revelou, desde logo, não dar vazão ao volume de
óleo extraído, mesmo limitando-se êsse volume ao
mínimo rentável.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. JOSÉ LEITE: – Com muito prazer!
O
SR.
ARTHUR
VIRGÍLIO:
–
No
momento em que V. Ex.ª exalta os trabalhos da

PETROBRÁS em seu Estado, quero ressaltar o
nome do engenheiro brasileiro a quem a Nação deve
essas perfurações em Sergipe – o Sr. Moisés
Bentes. Êle não acreditou no famoso "Relatório
Link". Fêz a reinterpretação geofísica da área de
Sergipe e, com base nos estudos dêsse grande
técnico nacional, a PETROBRÁS fêz a perfuração
que resultou no poço de Carmópolis e está
realizando outras perfurações. Na hora em que V.
Ex.ª faz a justa exaltação dos trabalhos da emprêsa
estatal no seu Estado, quero – repito – ressaltar o
nome dêsse técnico, que, lamentàvelmente, já não
está mais prestando seus serviços à PETROBRÁS.
O SR. JOSÉ LEITE: – Agradeço ao nobre
Colega o aparte. Estou de pleno acôrdo com as
justas palavras por êle proferidas, com relação ao
engenheiro que, refutando o relatório, deu
oportunidade a que se fizesse perfurações em
Sergipe, com êxito absoluto, como é do
conhecimento de todos.
(Lendo.)
Recorre a PETROBRÁS a outra solução de
emergência, mas de maior rendimento: passou a
transportar o óleo por via rodoviária, utilizando uma
frota de caminhões-tanques que trazia o petróleo
para depósito ao norte de Aracaju, de onde era
bombeado para pequenos navios-tanques que o
transportavam para as refinarias. Enquanto essas
soluções provisórias para o escoamento da produção
eram adotadas, a solução definitiva era cuidada com
especial interêsse: construía a PETROBRÁS o
oleoduto Carmópolis – Atalaia Velha, que
tem capacidade para cem mil barris diários. Nu-
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ma extensão de 47 km. acompanhando o traçado
da rodovia BR-101, tanto quanto posível, essa obra
foi realizada em tempo recorde. A êsse oleoduto
ligar-se-ão dois ramais: um do campo de Sirizinho,
a doze quilômetros de Carmópolis, e outro de
Riachuelo, a cêrca de dez quilômetros, que virá
ligar-se ao tronco a uma distância de 20 km do
terminal, aproximadamente. Foi construído um
terminal provisório, que funcionou de 13-1-67 a 272-68, dando nesse período escoamento a três
milhões e setecentos mil barris de óleo. Finalmente,
a 27 de fevereiro dêste ano, foi feita a experiência
com o terminal definitivo. Sete quilômetros de
tubulação submersa no oceano conduzem o óleo
dos depósitos construídos na praia para o terminal
constituído por uma área quadrada de 300 m de
lado, limitada por seis bóias de atracação, onde a
profundidade do oceano é de 19 metros. Pode
atender a petroleiros de 115.000 toneladas de
capacidade. A experiência foi feita com o
carregamento do navio-tanque da FRONAPE,
"Presidente Deodoro", que, numa transformação a
que se submeteu no Japão, teve sua capacidade
elevada de 34.468 t. Nessa ocasião o "Presidente
Deodoro" foi carregado com 360.000 barris de óleo
de Carmópolis. A partir de 27 de fevereiro até a
data da inauguração oficial, cinco meses e meio,
foram embarcados três milhões e 700 mil barris de
óleo. No dia da inauguração oficial do terminal pelo
Senhor Presidente da República, lá estava
novamente o petroleiro "Presidente Deodoro" a
receber carregamento de óleo. Outra presença no
litoral sergipano, nesse mesmo dia, que bem
denota a intensidade com que a PETROBRÁS pes-

quisa nessa zona, foi a da plataforma móvel, que,
contratada pela PETROBRÁS, irá iniciar, ali,
trabalhos de perfuração na plataforma continental.
Em suas pesquisas de petróleo em Carmópolis e
Siriri, a PETROBRÁS descobriu ocorrências de
carnalita e silvinita (sais de potássio) e a existência
de grande reserva de sal-gema. Ao comunicar o fato
ao Ministério das Minas e Energia, em 1965,
requereu a pesquisa e a lavra dêsses recursos.
Também a Companhia Nacional de Álcalis se
interessou por obter essa concessão. Como era de
esperar, firmas estrangeiras se movimentaram e se
constituiu no Brasil emprêsa com o fim de explorar
tais riquezas. O Govêrno Federal, em boa hora, pelo
Decreto nº 64.157, de 18-8-1967, declarou, como
Reserva Nacional dos sais de potássio e de salgema, a área geo-econômica de Carmópolis, Siriri –
Taquari, onde se verificaram as ocorrências, dando
ao Departamento Nacional de Produção Mineral
atribuições para pesquisar e avaliar tais jazidas.
Graças a recursos obtidos do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, pôde o DNPM iniciar
os trabalhos do chamado "Projeto Potássio", cuja
direção, em Sergipe, está confiada a profissional de
incontestável idoneidade técnica e moral, que, desde
os bancos da Escola de Ouro Prêto, onde o conheci,
é um apaixonado pelo conhecimento das riquezas
minerais do Brasil e de sua exploração pelos
brasileiros, Engenheiro de minas e civil Sandoval
Carneiro.
Sr. Presidente, por ocasião da solenidade
inaugural, o Sr. Governador do Estado de Sergipe,
Dr. Lourival Baptista, saudando o Senhor Presidente
Costa e Silva, pronunciou discurso em que foca-
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lizou não só o fato de, até aquela data, já se
haverem escoado nove milhões, trezentos e
quinze mil e cinqüenta e nove barris de óleo de
Sergipe, como, também, teve oportunidade de
relacionar as contribuições financeiras recebidas
pelo seu Govêrno na atual administração federal,
contribuições devidas, em parte, por lei, mas em
parte significativa resultantes de período de um
ano e meio, a soma vontade do Govêrno da União
em ajudar o Estado de Sergipe, e totalizando, num
período de um ano e meio, a soma de quarenta e
oito milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e
noventa e quatro centavos, importância muito
superior à arrecadação estadual nesse período.
Anunciando que o Estado, pelo seu Departamento
de Estradas de Rodagem, que recebera delegação
do Departamento Nacional para construção da BR101 no trecho sergipano, numa extensão de 211
quilômetros, já construiu e pavimentou 176
quilômetros, restando construir 35 quilômetros, o
que será feito até o fim dêste ano e que levam à
margem do Rio São Francisco, em Propriá, onde
deverá ser construída a ponte Propriá–Colégio,
construção que deve ser feita de imediato, para
que a BR-101 não sofra essa interrupção,
prejudicando o tráfego para Nordeste. O discurso
do Governador Lourival Baptista, por ser um
depoimento sôbre o que fêz e faz a PETROBRÁS
em Sergipe, e por conter dados que permitem
avaliar o quanto vem podendo realizar em sua
administração, graças à colaboração do Govêrno
Costa e Silva, merece, a nosso ver, ser
transcrito nos Anais desta Casa, motivo por que
requeremos à Mesa que, na forma regimental, o
fizesse.

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me V. Ex.ª
um aparte? (Assentamento do orador.) Cumprimento
V. Ex.ª pela belíssima informação trazida ao Plenário
desta Casa. São discursos dêste tipo que gostamos
de ouvir, porque significam muito para o País. Meus
cumprimentos.
O SR. JOSÉ LEITE: – Agradecido a V. Ex.ª.
É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Não há mais oradores inscritos.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, vou encerrar a Sessão, anunciando
para a Sessão Ordinária de hoje, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 105, de 1968 (nº 1.377/68, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que concede pensões especiais a beneficiários
legais de servidores falecidos em acidente com avião
da Fôrça Aérea Brasileira na selva amazônica, e dá
outras providências, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 640, de 1968,
da Comissão:
– de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 108, de 1968 (nº 1.397-A/68, na Casa de
origem) de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que concede isenção do impôsto de importação e do
impôsto sôbre produtos industrializados, bem como
dos emolumentos consulares incidentes sôbre um pia-
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no a ser importado pelo pianista NELSON FREIRE, missão de Finanças e do Ministério da Saúde;
tendo:
2º pronunciamento, cumpridas as diligências,
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 641, de 1968, pela rejeição do Projeto e do Substitutivo;
– de Saúde, favorável ao Substitutivo da
da Comissão:
– de Finanças.
Comissão de Constituição e Justiça; e
3
Discussão, em turno único, do Requerimento
nº 983, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de
Mattos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do Editorial do Correio da Manhã,
publicado em 14 do mês em curso, sob o título
"Papéis Trocados".
4

– de Finanças, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.
5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 37, de de 1968, de autoria do Sr.
Senador Lino de Mattos, que institui o "Dia Nacional

dos Direitos Humanos", tendo:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 1963, de autoria do Sr.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 634 e
Senador Vasconcelos Tôrres, que dispõe sôbre as
atividades da indústria farmacêutica, e dá outras 635, de 1968, das Comissões:
providências, tendo PARECER, sob nos 362, 363,
– de Constituição e Justiça e
364, 365 e 366, de 1968, das Comissões:
– de Educação e Cultura
– de Constituição e Justiça, pela aprovação,
Está encerrada a Sessão.
nos têrmos do Substitutivo que apresenta;
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 40
– de Economia, 1º pronunciamento,
solicitando
audiência
da
Co- minutos.)

154ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 20 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Flávio Brito – Arthur Virgílio –
Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Sigefredo
Pacheco – Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves –
Domício Gondim – João Cleofas – Pessoa de Queiroz
– José Ermírio – Rui Palmeira – Leandro Maciel –
Júlio Leite – José Leite – AIoysio de Carvalho – Carlos
Lindenberg – Paulo Torres – Aarão Steinbruch –
Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Armando Storni
– Filinto Müller – Bezerra Neto – Mello Braga – Attílio
Fontana – Daniel Krieger – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 30
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS
SEGUINTES TÊRMOS:
MENSAGEM
Nº 257, DE 1968
(Nº 479-A/68, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Tenho
a
honra
de
comunicar
a Vossas Excelências que, no uso das atri-

buições que me conferem os artigos 62, § 1º, e 83,
III, da Constituição, resolvi vetar parcialmente o
Projeto de Lei nº 1.309/68, na Câmara (no Senado,
nº 79/68), que dispõe sôbre a retirada e transplante
de tecidos, órgãos e partes de cadáver para
finalidade terapêutica e científica, e dá outras
providências.
Incide o veto sôbre os §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º,
por considerá-los contrários ao interêsse público,
pelos motivos que passo a expor:
As disposições dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º
visam a disciplinar, através de uma sistemática
estabelecida, o modus faciendi para comprovação da
morte, face ao fim colimado.
Para isso, fixou não só a forma de verificação
do óbito, como exigiu a adoção de determinados
métodos, que, tendo em vista a dinâmica com que
se processam as transformações técnico-científicas,
poderiam, mesmo, pelo risco de se tornarem
arcaicos, invalidar todo o esfôrço empreendido
pelos nossos cientistas, no sentido de permitir
ao nosso País, no campo das ciências e da
tecnologia, formar com as Nações mais
desenvolvidas.
A essas exigências, acresce-se a da
obrigatoriedade de o atestado de óbito ser
subscrito por três médicos, nas especialidades que
menciona.
Essa providência, a par de se constituir em
desvantajosa inovação, face às disposições vigentes,
criaria, em certas circunstâncias, óbices irremovíveis
à intervenção que regula.
Ocorre
que
o
aproveitamento
do
material a ser transplantado depende de
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um time-factor, isto é, de um prazo que, no estado
atual de conhecimentos, é bastante curto para
algumas vísceras.
O transplante, nessas condições, constitui
uma ação quase simultânea à extirpação.
A exigência de que o atestado seja firmado por
três médicos, nas especialidades previstas, pode,
nesses casos, invalidar o objetivo da lei. Tanto mais,
quando se estabelece que os médicos não devem
pertencer à equipe cirúrgica incumbida do transplante.
São êstes os motivos que me levaram a vetar,
parcialmente, o Projeto em causa, os quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros do Congresso Nacional.
Brasília, em 10 de agôsto de 1968. – A. Costa
e Silva.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
Dispõe sôbre a retirada e transplante de
tecidos, órgãos e partes de cadáver para finalidade
terapêutica e científica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A disposição gratuita de uma ou
várias partes do corpo, "post mortem", para fins
terapêuticos é permitida na forma desta Lei.
Art. 2º – A retirada para os fins a que se refere
o artigo anterior deverá ser precedida da prova
incontestável da morte.
§ 1º – A verificação do óbito deverá ser feita
pelos métodos científicos atualizados, sempre
precedida de comprovação da ausência de atividade
cerebral demonstrada pelo traçado absolutamente
linear de eletroencefalograma, e ausência de
batimentos cardíacos por mais de cinco minutos.

§ 2º – O atestado de óbito será subscrito
por três médicos, sendo um clínico, um cardiologista
e um neurologista, que não pertençam à equipe
que irá proceder à dupla operação de retirada e
enxêrto.
§ 3º – Em caso de aproveitamento de olhos ou
outros órgãos do cadáver que dispensam a retirada
imediata, bastará o atestado de óbito firmado por um
médico.
Art. 3º – A permissão para o aproveitamento,
referida no artigo 1º, efetivar-se-á mediante a
satisfação de uma das seguintes condições:
I – por manifestação expressa da vontade do
disponente;
II – pela manifestação da vontade, através de
instrumento público, quando se tratar de disponentes
relativamente incapazes e de analfabetos;
III – pela autorização escrita do cônjuge, não
separado, e, sucessivamente, de descendentes,
ascendentes e colaterais, ou das corporações
religiosas ou civis responsáveis pelo destino dos
despojos;
IV – na falta de responsáveis peIo cadáver, a
retirada sòmente poderá ser feita com a autorização
do Diretor da Instituição onde ocorrer o óbito, sendo
ainda necessária esta autorização nas condições dos
itens anteriores.
Art. 4º – A retirada e o transplante de tecidos,
órgãos e partes de cadáver, sòmente poderão ser
realizados por médico de capacidade técnica
comprovada, em instituições públicas ou particulares,
reconhecidamente idôneas e autorizadas pelos
órgãos públicos competentes.
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Parágrafo único – O transplante sòmente será
realizado se o paciente não tiver possibilidade
alguma de melhorar através de tratamento médico
ou outra ação cirúrgica.
Art. 5º – Os Diretores de Institutos
Universitários e dos Hospitais devem comunicar ao
Diretor da Saúde Pública quais as pessoas que
fizeram disposições, para "post mortem", de seus
tecidos ou órgãos, com destino a transplante, e o
nome das instituições ou pessoas contempladas.
Art. 6º – Feita a retirada, o cadáver será
condignamente recomposto e entregue aos
responsáveis para o sepultamento.
Parágrafo único – A infração ao disposto neste
artigo será punida com a pena prevista no artigo 211
do Código Penal.
Art. 7º – Não havendo compatibilidade, a
destinação a determinada pessoa poderá, a critério
do médico-chefe da Instituição, e mediante prévia
disposição ou autorização de quem de direito, ser
transferida para outro receptor, em que se verifique
aquela condição.
Art. 8º – Os Diretores das instituições
hospitalares ou institutos universitários, onde se
realizem as retiradas de órgãos ou tecidos de
cadáver com finalidade terapêutica, remeterão, ao
fim de cada ano, ao Departamento Nacional de
Saúde Pública, os relatórios dos atos cirúrgicos
relativos a essas retiradas, bem como os resultados
dessas operações.
Art. 9º – A retirada de partes do cadáver,
sujeito por fôrça de lei à necropsia ou à verificação
diagnóstica, causa mortis, deverá ser autorizada pelo
médico-legista e citada no relatório da necropsia ou
da verificação diagnóstica.
Art. 10 – É permitido à pessoa maior e capaz
dispor de órgãos e partes do próprio corpo vivo, para
fins humanitários e terapêuticos.

§ 1º – A autorização do disponente deverá
especificar o tecido, ou órgão, ou a parte objeto da
retirada.
§ 2º – Só é possível a retirada, a que se refere
êste artigo, quando se tratar de órgãos ou tecidos,
vísceras ou partes e desde que não impliquem em
prejuízo ou mutilação grave para o disponente e
correspondente a uma necessidade terapêutica,
comprovadamente indispensável, para o paciente
receptor.
Art. 11 – A infração ao disposto nos arts. 2º,
3º, 4º e 5º desta Lei será punida com a pena de
detenção de um a três anos, sem prejuízo de outras
sanções que no caso couberem.
Art. 12 – As intervenções disciplinadas por
esta lei não serão efetivadas se houver suspeita de
ser o disponente vítima de crime.
Art. 13 – As despesas com as retiradas e
transplantes
serão
disciplinadas
na
forma
determinada pela regulamentação desta Lei.
Art. 14 – O Departamento Nacional de Saúde
Pública será o órgão fiscalizador da execução desta
Lei.
Art. 15 – O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a
partir da data de sua publicação.
Art. 16 – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas a Lei nº 4.280, de
6 de novembro de 1963, e demais disposições em
Contrário.
MENSAGEM
Nº 258, DE 1968
(Nº 493/68, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos têrmos do artigo 54, caput, combinado
com o artigo 45, inciso III, da Constituição, tenho a
honra de submeter à deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
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do Senhor Prefeito do Distrito Federal, o anexo projeto
de Lei que autoriza o Prefeito do Distrito Federal a
abrir crédito especial no valor de NCr$ 8.275.000,00
(oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros
novos), para integralização do capital da Companhia
de Telefones de Brasília Ltda – COTELB.
Brasília, em 19 de agôsto de 1968
A. Costa e Silva
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nº 09/68-SEG
Brasília, 7 de agôsto de 1968.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República:
A Prefeitura do Distrito Federal, por disposição
da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, em seu
artigo 15, constituiu urna sociedade por ações
"Companhia de Telefones de Brasília – COTELB",
destinada a administrar os serviços telefônicos
urbanos e interurbanos, na qual deterá, por fôrça da
mesma lei, pelo menos 51% (cinqüenta e um por
cento) das ações.

2. Criada a COTELB, em 15 de abril de 1968,
com o capital de NCr$ 38.000.550,00 (trinta e oito
milhões, quinhentos e cinqüenta cruzeiros novos),
foi êle dividido em 3.800.055 (três milhões
oitocentos mil e cinqüenta e cinco) ações, tendo a
Prefeitura
subscrito
um
valor
de
NCr$
36.930.000,00 (trinta e seis milhões, novecentos e
trinta mil cruzeiros novos), integralizando, desde
logo, uma parte com bens na quantia de NCr$
28.645.740,24 (vinte e oito milhões seiscentos e
quarenta e cinco mil setecentos e quarenta cruzeiros
novos e vinte e quatro centavos), ficando o restante
de NCr$ 8.284.259,76 (oito milhões duzentos e
oitenta e quatro mil duzentos e cinqüenta e nove
cruzeiros novos e setenta e seis centavos) para
ser pago mediante transferência de verbas
orçamentárias.
3. Procedeu a Divisão de Orçamento
da Secretaria do Govêrno a um levantamento
das verbas orçamentárias disponíveis, tendo
verificado que a Prefeitura do Distrito Federal
conta, em seu orçamento para o corrente exercício,
com os seguintes recursos para atender
parte do encargo de NCr$ 8.284.259,76, acima
referido:

43.2.00 – Auxílio para Obras Públicas
43.2.03 – Entidades do Distrito Federal
I – Companhia de Telefones de Brasília..................................................................... 7.075.000,00
43.3.00 – Auxílios para Equipamentos e Instalações
43.3.03 – Entidades do Distrito Federal
I – Companhia de Telefones de Brasília..................................................................... 1.200.000,00
4. Todavia, para que a Prefeitura do Distrito Federal possa lançar mão dos citados recursos,
necessário se faz transferí-los para a verba própria:
42.2.00 – Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades
Comerciais e Financeiras
42.2.01 – Participação em Constituição de Capital de Emprêsas ou Entidades comerciais e
financeiras.
fôsse

5.
Esclareço,
outrossim,
que
se consta
das
rubricas
mantida a forma de auxilio, conforme Prefeitura fazendo uma

atuais,
doação

estaria
a
à COTELB
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que, por ser uma sociedade de economia mista,
beneficiaria indiretamente a terceiros, e não
possibilitaria a integralização do seu capital
subscrito.
6. Desta forma, visando resguardar o interêsse
público, após estudo do assunto, chegou-se à
conclusão de que a transferência de recursos é a
fórmula mais adequada a atender à necessidade
financeira da COTELB, fazendo a Prefeitura um
investimento de capital tendente a enriquecer seu
próprio patrimônio.
7. Diante do exposto, para que possa a
Prefeitura do Distrito Federal efetivar o pagamento
das ações que subscreveu na COTELB, tenho a
honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência a proposta de transferência das dotações
das rubricas acima mencionadas, no valor total de
NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta
e cinco mil cruzeiros novos), para a verba indicada,
através de lei especial a ser submetida ao Senado
Federal por Vossa Excelência, nos têrmos do
anteprojeto em anexo, o qual consubstancia a
medida proposta, sem aumento de despesa.
Aproveito a oportunidade para reiterar
a
Vossa
Excelência
meus
protestos
da

mais elevada estima e distinta consideração.
Wadjô da Costa Gomide, Prefeito.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 85, DE 1968 (D.F.)
Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a abrir
crédito especial no valor de NCr$ 8.275.000,00 (oito
milhões, duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros
novos), para integralização do capital da Companhia
de Telefones de Brasília Ltda. – COTELB.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo do Distrito
Federal autorizado a abrir o crédito especial até a
importância de NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões,
duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros novos), para
integralização do capital da Companhia de Telefones
de Brasília Ltda. – COTELB.
Art. 2º – Os recursos necessários à
abertura dêste crédito serão obtidos na forma do
inciso III, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, pela anulação total das dotações
abaixo especificadas, do Orçamento do Distrito
Federal.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
43.0.00 – Transferência de Capital
43.2.00 – Auxílio para obras Públicas
43.2.03 – Entidades do Distrito Federal
I – Companhia de Telefones de Brasília ................................
43.3.00 – Auxílio para Equipamentos e Instalações
43.3.03 – Entidades do Distrito Federal
I – Companhia de Telefones de Brasília.................................

NCr$

7.075.000,00
1.200.000,00

Art. 3º – O crédito especial aberto por lei vigorará até o término do exercício financeiro de 1969.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, de
de 1968.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)
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PARECERES
PARECER
Nº 653, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 34,
de 1968 (nº 71-B/68, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 1968 (nº 71B/68, na Casa de origem), que aprova o Acôrdo
Brasileiro-Paraguaio para a Construção de uma
Ponte Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação
Rodoviária, assinado em Assunção, a 11 de
dezembro de 1967.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Lobão da Silveira, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER
Nº 653/68
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 34, de 1968 (nº 71-B/68, na Casa de origem).

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
– No expediente lido consta mensagem do
Presidente da República, relativa ao veto parcial ao
projeto de lei que dispõe sôbre a extirpação e
transplante de órgãos e partes de cadáver para
finalidade terapêutica e científica, e dá outras
providências.
Convoco as duas Casas do Congresso
Nacional para, em Sessão Conjunta a realizar-se
no dia 24 de setembro próximo, às 21 horas,
conhecerem do veto presidencial ao referido
projeto.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar
designo os Srs. Senadores:
Antônio Carlos – ARENA
Manoel Villaça – ARENA
Adalberto Sena – MDB
A Presidência recebeu telex do Sr. Ministro
dos Transportes, solicitando prorrogação do prazo
para resposta aos seguintes requerimentos de
informações:
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres

– Nos 730/68; 744/68; 745/68; 747/68; 748/68;
Faço saber que o Congresso Nacional 797/68; 798/68 e 799/68.
aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da
Constituição Federal, e eu, ...................................,
De autoria do Senador Lino de Mattos
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1968
Aprova o Acôrdo Brasileiro-Paraguaio para a
Construção de uma Ponte Internacional sôbre o Rio
Apa e Ligação Rodoviária, assinado em Assunção, a
11 de dezembro de 1967.
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo BrasileiroParaguaio para a Construção de uma Ponte
Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação Rodoviária,
assinado em Assunção, a 11 de dezembro de 1967.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

– Nº 799/68.
Se não houver objeção, a Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para
resposta aos referidos requerimentos. (Pausa.)
Como não houve, está prorrogado o prazo.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Guido Mondin.
(Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat
Marinho. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller,
como Líder de Bancada.
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O SR. FILINTO MÜLLER (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, simplesmente para dar
conhecimento ao Senado, notadamente à Bancada
da Aliança Renovadora Nacional, do resultado da
reunião, hoje realizada, pela manhã, na Comissão
Executiva Nacional dêsse Partido.
É a seguinte a nota:
"A Comissão Executiva Nacional da ARENA,
em reunião realizada, hoje, sob a presidência do
Senhor Senador Daniel Krieger, aprovou, pela
unanimidade dos presentes, a propósito do projeto
de anistia em tramitação no Congresso, a seguinte
nota:
"Anistia constitui, indiscutìvelmente, um
instrumento político do regime, destinado a
apaziguar os espíritos e criar um clima de
tranqüilidade, necessário ao bem-estar e ao
progresso do País. Mas, para que ela se torne
efetiva, é imprescindível a existência de condições
que possibilitem a realização integral de seus
objetivos.
Na atual conjuntura, todavia, inexistem essas
condições.
A concessão da medida seria, portanto, de
efeitos negativos, pois, em vez de fator de concórdia,
transformar-se-ia em nôvo estímulo aos que só se
preocupam em promover a desordem.
Surgida, no futuro, situação adequada, não
vacilarão, nem o Govêrno nem o Partido que o apóia,
em aprovar um projeto beneficiando os estudantes e
os trabalhadores.
Em face do exposto e de tudo o mais que
conturba a vida do País e dificulta a ação construtiva
do Govêrno, resolveu a Comissão Executiva
Nacional da Aliança Renovadora Nacional encarecer
aos seus correligionários a conveniência da rejeição
do projeto em tramitação."

Esta, Sr. Presidente, a declaração da
Comissão Executiva Nacional da ARENA que li, para
que, como disse, figure nos nossos Anais e seja do
conhecimento do Senado e do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, julgo oportuno e necessário um registro
do modo abusivo e, polìticamente, o mais inábil, pelo
qual o Poder Executivo está interferindo junto aos
representantes da ARENA, na Câmara dos
Deputados, quanto à votação do projeto que concede
anistia a estudantes e trabalhadores, originàriamente
de autoria do Deputado Paulo Macarini.
Sabe tôda a Nação, melhor o sabem os
parlamentares, que êsse projeto encontrou a maior
receptividade na Câmara dos Deputados, inclusive por
parte de poderosos elementos da Aliança Renovadora
Nacional. Pode dizer-se mesmo que, a partir do
instante em que vozes do Partido do Govêrno se
manifestaram em seu favor, o projeto perdeu o caráter
originário de medida da Oposição para transformar-se
numa justa e hábil medida política do Congresso
Nacional. Foi seu Relator, na Comissão de Justiça
daquela Casa do Congresso, o nobre Deputado pela
Bahia, Sr. Luís Ataíde, integrante dos quadros da
ARENA. Emendaram-no em Plenário, e já sob regime
de urgência, parlamentares da ARENA, inclusive os
nobres Deputados Francelino Pereira e Monteiro de
Castro. Fizeram-no para dar ao projeto a fórmula que
julgavam compatível com as condições em que
funciona o Parlamento Brasileiro. E não poderiam fazêlo com êxito, isto é, não teriam condições de
apresentar as emendas para tramitação regular,
desde que o projeto está em regime de urgência, se
não contasse com a aprovação, com o assentimento
da liderança do Govêrno. É que, como se sabe,
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pelo Regimento da Câmara dos Deputados, projetos
em regime de urgência não podem ter emendas
devidamente encaminhadas em Plenário ou perante
êle apresentadas, a não ser quando Iíderes de
Bancada emprestem o seu prestígio às proposições.
As emendas, depois do primeiro parecer da
Comissão de Constituição e Justiça – e pouco
importa que não o houvesse – tiveram o apoio da
representação oficial e, assim, puderam ser
apreciadas e discutidas pela Comissão de
Constituição e Justiça. Sabe-se, de outro lado, que
na primeira reunião da Comissão de Constituição e
Justiça, apenas um Deputado, entre todos os que a
ela compareceram, votou contra a providência – o
nobre Deputado Monsenhor Arruda Câmara. Com as
emendas e modificado o projeto, era de crer-se que
êle, que até então não havia recebido o veto frontal,
descabido e abusivo do Poder Executivo, pudesse
ter a tramitação regular, de acôrdo com a soberania
que se deve impor às decisões do Poder Legislativo.
Mas, a partir dêsse instante, o Congresso,
através da Câmara dos Deputados, passou a sofrer
a notória, declarada e irreversível coação do Poder
Executivo para rejeição do projeto. Do Norte do País,
o Sr. Presidente da República dirige telegrama ao
Deputado Monsenhor Arruda Câmara, elogiando-lhe
a bravura, porque votou contra o projeto. Quer dizer
que os que assim não procederam ter-se-iam
orientado covardemente.
A partir daí as notas na imprensa se sucedem,
tôdas no sentido de que o próprio Presidente da
República chamou a si a tarefa de submeter ao
império da sua vontade a maioria da representação
na Câmara dos Deputados. Os jornais publicam, e
alguns dêles tenho aqui em mãos, que o Presidente
chegou a cancelar compromissos, para vir
diretamente do Norte a Brasília, a fim de indicar
aos parlamentares chamados rebeldes que
a verdadeira liderança da Câmara dos Depu-

tados está no Palácio do Planalto e não na sede do
outro Poder.
A imprensa chegou a veicular, sem protesto de
ninguém, que nas esferas oficiais se cogitou até de
recomendar aos parlamentares que têm filhos
estudantes que se abstivessem de comparecer à
Sessão e votar o projeto.
Ainda hoje, as principais notícias políticas da
imprensa são tôdas no sentido de que o Govêrno
quer e espera a derrota do projeto.
Não precisarei descer a pormenores do largo
noticiário, sobretudo quando se sabe que uma alta
patente do Exército assinou e publicou artigo
considerando o projeto inoportuno, importuno e
perigoso. Só restaria perguntar-se: que julgamento
mereceria o artigo?
Se o Govêrno considera a medida de caráter
político e da esfera do Poder Legislativo, até a
decisão final, então por que a interferência do
Executivo? Por que as ameaças até de alta patente
do Exército, assinando artigo que é publicado, sem
que se saiba de qualquer providência por parte dos
escalões competentes?
Assim prosseguiu e prossegue o que, no
campo oficial, já se chama de batalha da anistia,
transformando-se um ato de apaziguamento num
instrumento de conflito. Nem ao menos atentou o
Govêrno para a circunstância de que êsse projeto,
nascido na Câmara dos Deputados, nela recebeu o
aplauso manifesto de ilustres representantes da
ARENA. É que, além do Relator, Deputado Luís
Ataíde e dos nobres Deputados Francelino Pereira e
Monteiro de Castro, a que já me referi, elementos
outros declararam o seu voto, como os ilustres
representantes da ARENA: Brito Velho, Murilo
Badaró e Último de Carvalho.
Recordo-me
mesmo
de
ter
ouvido,
há dias, o nobre Deputado último de Carvalho,
até
bem
pouco,
pelo
menos,
um
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dos vice-líderes da ARENA na Câmara dos
Deputados, num discurso sereno e sóbrio, manifestar
a sua estranheza por não entender as razões pelas
quais o Govêrno se opunha à aprovação do projeto.
Efetivamente, não é de entender-se por que,
Sr. Presidente, partido embora da iniciativa de um
representante da Oposição, o projeto se
transformaria, se aprovado, num ato do Congresso
Nacional. Ato dessa natureza não poderia
transformar-se na categoria de lei, senão se
recebesse o apoio da maioria do Congresso. Isto
significa que, a partir do momento em que o projeto
recebesse a consagração do voto majoritário, nas
duas Casas do Congresso, a Oposição seria,
apenas, parte na decisão, mas dêle não seria
detentora. De outro lado, ainda menos se estende a
violenta pressão que o Govêrno exerce sôbre seus
correligionários, na Câmara dos Deputados, quando
é notório que a Constituição de 1967 transferiu da
responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo,
para fazê-lo depender de sanção, o projeto de
anistia.
Conseqüentemente, se a tendência manifesta
da Câmara era, como declarada, de votar o projeto,
se essa tendência se situava, em boa parte, em área
do partido oficial, e se ao Presidente cabia, como
cabe, interferir em tempo próprio para que a decisão
se convertesse em lei, a mais elementar correção
política recomendava que o Poder Executivo
aguardasse a livre deliberação do Congresso, para
cumprir parte que lhe coubesse, no ato do veto ou
sanção. Não estando de acôrdo, vetasse o Presidente
da República o projeto. Não teria sido para outro fim
que a Constituição de 1967, errôneamente embora,
deu ao Presidente da República participação na
elaboração de lei de anistia.
Por isso, também, cresce o excesso na
intervenção do Poder Executivo, a tal ponto que,
ainda nestas últimas horas, um jornalista de aguda
perspicácia, interpretando expressões de Deputados,

concluiu que o Poder Legislativo é um "poder que
não pode". Mas é a isso que está reduzindo ou
pretendendo reduzir a Revolução de 1964, feita,
festivamente, em nome da pureza da ordem
democrática. É isso a ordem democrática para o
poder militar, que destrói a um tempo o poder civil e
as liberdades dos cidadãos brasileiros.
Não sei, Sr. Presidente, qual será o destino do
projeto, hoje ou amanhã, na Câmara dos Deputados.
Sei, porém, e sabe tôda a Nação, que o Poder
Executivo desenvolveu trabalho intenso, coerção
incontrastável, para que o projeto seja rejeitado. Em
meio a essa fúria liberticida, argui-se que o projeto
ainda não pode ser aprovado, porque originário de
um representante da Oposição.
Ora, no momento em que a Maioria o
adotasse, o projeto passaria a ser do Congresso,
passaria a ser da totalidade da representação
nacional, e as vantagens da medida seriam para o
Poder Executivo. Porque, Srs. Senadores, o projeto
é limitado, concede anistia a estudantes e
trabalhadores, por fatos em que se tenham
envolvido, a partir da morte de Edson Luiz Souto, no
Estado da Guanabara.
Não se trata, portanto, de medida ampla, nem
no tempo, nem quanto às pessoas que dela possam
ser beneficiárias. O que o Congresso daria ao
Govêrno era um instrumento por meio do qual o
Govêrno disporia de maiores condições para o
entendimento com a juventude brasileira, ou para
repelir outras manifestações, contando, então,
com a compreensão de diferentes camadas da
população.
A ninguém escapa que a votação do projeto
de anistia aos estudantes e trabalhadores, nos
têrmos descritos, criaria um ambiente de tolerância,
de recato, porque representaria uma forma de
pacificação dos espíritos.
Ainda que, porventura, os estudantes
pretendessem insistir em novos atos que
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parecessem ao Govêrno contrários à ordem pública,
natural é de presumir-se que as camadas populares
não emprestariam seu apoio a êsses novos
movimentos, senão diante de graves violências
praticadas pelo Govêrno.
Enquanto tal não se verificasse, o que o bomsenso indica é que a população influiria sôbre o
ânimo dos moços, no sentido de que entrassem em
diálogo com as autoridades, já que teriam estas dado
um vivo testemunho de compreensão.
No instante, porém, em que o Govêrno repudia
o ato de anistia, revela o propósito de vencer o
movimento da juventude e dos operários, não pela
persuasão, não pela concessão de direitos, não pelo
reconhecimento de prerrogativas; mas apenas, e tãosòmente, pela fôrça.
O que se está verificando, entretanto, no
mundo inteiro, é um exemplo aos governantes
brasileiros, para lhes mostrar que há rebeliões de
gerações que não se exaurem pela ameaça, que não
se vencem pela fôrça, que não se esgotam pela
presença da polícia.
E em verdade, Srs. Senadores, o que se
verifica, atualmente, no mundo e no Brasil, é mais do
que uma luta de circunstâncias, é um grave conflito
de gerações, é o embate entre o domínio de uma
geração conservadora e o ímpeto criador de uma
geração nascente.
Precisamos ter capacidade de compreensão,
ter inteligência para surpreender e analisar êste
problema, cuja superação não depende da nossa
vontade, do poder transitório, nem da ameaça
permanente. Para ir ao encontro dessas novas
aspirações
de
estudantes
e
trabalhadores
precisamos, antes de tudo, convencer-nos de que
vivemos num mundo em mudança.
Atravessamos uma daquelas fases da História
em que as gerações não se substituem apenas:
sucedem-se na direção da vida pública e na formulação
das soluções consideradas oportunas e atuais.

O registro que faço é menos a manifestação
de um político de Oposição do que o reflexo do
sentimento de quem é, a um tempo, pai e professor
universitário e que tem, assim, a experiência de dois
ângulos de contato com a mocidade, através dos
quais são e podem ser surpreendidas as novas
aspirações e o seu alcance.
Mas o nosso registro visa, particularmente, a
lamentar a invasão de atribuições do Poder
Legislativo pelo Poder Executivo.
Se o projeto rejeitado fôr, pela pressão
governamental, nem por isso a idéia perderá sua
oportunidade, nem o seu vigor. Outros projetos
surgirão, até o momento em que o Congresso
Nacional, livre das peias do Poder Executivo, possa
deliberar com a soberania inerente às suas
atribuições.
Lembro-me que, em 1965, ao comemorar-se o
primeiro aniversário da Revolução, houve uma
Sessão Solene, no Plenário da Câmara dos
Deputados, e, ali comparecendo o primeiro Chefe do
Govêrno Revolucionário, depois de assinalar que sua
autoridade nascera do Congresso, concluiu
asseverando o valor de "tão nobre tribuna, símbolo
vivo das nossas liberdades democráticas".
Que pretende o segundo Chefe do Govêrno
Revolucionário fazer dessa nobre tribuna, símbolo
vivo das nossas liberdades democráticas? Que
pretende fazer, se extravasa de suas tarefas
específicas, para invadir a área de decisão do Poder
Legislativo, ora pessoalmente, ora através de
membros do Govêrno, contanto que o Congresso
não tenha o poder de deliberar livremente sobre
matéria de sua competência?
Que pretende o Presidente da República,
o atual titular do Poder Executivo, se êle
mesmo,
no
pronunciamento
que
fez
no
dia imediato ao de sua posse, e a que
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denominou "o primeiro dever", expressou à Nação
essas convicções:
"A ordem é um pressuposto da liberdade. Mas
não há ordem sem lei e a essência do Estado reside
no poder impor a lei."
Ora, Srs. Senadores, no ato de imposição da
lei, o primeiro dever do titular da autoridade é
respeitar a circunscrição de suas atribuições e a
esfera das atribuições dos outros Podêres. Quando o
titular de um Poder passa sôbre os limites de sua
competência para impor sua vontade na área de
outro Poder, já não se exercita a autoridade, nem se
cumpre a lei; pratica-se apenas o arbítrio. É o que,
neste instante, faz o Poder Executivo. Cumpre
lembrar, porém, como a Oposição já o tem feito em
várias oportunidades: o poder é transitório, mas as
liberdades humanas são permanentes. (Muito bem!
Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, comunicação do nobre Senador
Daniel Krieger, Líder do Govêrno, que será lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que passa a integrar a Liderança do
Govêrno, como Vice-Líder, na vaga decorrente, do
falecimento do Senador Paulo Sarasate, o Senador
Petrônio Portela.
Sala das Sessões, 20 de agôsto de 1968.
Senador Daniel Krieger, Líder do Govêrno.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Petrônío Portela,
como Líder do Govêrno.
O SR. PETRÔNIO PORTELA (como
Líder
do
Govêrno.):
–
Sr.
Presidente,
Senhores Senadores, desta tribuna, simbo-

lo vivo de nossas liberdades democráticas, o
Govêrno tem a dizer à Casa e à Nação que não é
contra os estudantes, muito menos será no momento
adequado e oportuno contra o instituto da anistia.
Mas, Sr. Presidente, não se submeterá jamais às
imposições daqueles que, fugindo aos problemas
sérios do País, querem colocar, no primado das
cogitações nacionais, assuntos de natureza
estritamente política.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me
V. Ex.ª...
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Mal comecei
e V. Ex.ª já quer apartear-me.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª já faz
uma acusação de tal modo genérica que eu lhe
pergunto se ela não atinge os seus próprios
correligionários, os quais, na Câmara dos
Deputados, já se manifestaram a favor da anistia e a
julgaram um ato oportuno.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Eis a
resposta que a própria Oposição nos dá: a ARENA é
um partido de homens livres. Nela existem aquêles
que, discordando do ponto de vista do Govêrno e da
própria liderança partidária, vão ao Plenário da
Câmara dos Deputados depositar seu voto livre,
libérrimo, em favor da anistia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas não é
isso que é liberdade. Num regime democrático,
liberdade é cada Poder conter-se no círculo de suas
atribuições e não coagirem-se representantes para
votar contra a sua própria vontade.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Fiquem V.
Ex.as certos de que não ficará sem resposta a
esdrúxula tese ainda há pouco defendida pelo ilustre
representante baiano.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Tôdas as
teses que defendem a liberdade são esdrúxulas para
êste Govêrno.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Vossa
Excelência
simplesmente
abusa
do
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jôgo de palavras. Em verdade, nós provaremos a V.
Ex.ª, em têrmos de processo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, negar-se a interferência do Sr.
Presidente da República, no processo legislativo,
notadamente quando se trata de anistia, é
simplesmente ignorar os preceitos constitucionais.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Releve-me
V. Ex.ª nova intervenção. Acredito que não abuso
das palavras, mas se, porventura, delas fizesse
abuso, o abuso seria muito menos prejudicial do que
o abuso do Govêrno contra as liberdades do cidadão
brasileiro.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vejam Vossas
Excelências que, uma vez mais, abusa, não das
palavras, mas do jôgo entre elas, ilustre Senador
pela Bahia. Mas, chegaremos à tese nuclear de S.
Ex.ª, qual seja, a de que o Presidente da República
estaria a abusar do Poder para pressionar os
homens da ARENA.
Inicialmente dissemos que a ARENA não é
contra os estudantes, muito menos contra o instituto
da anistia.
O que nós vemos, hoje, no território nacional,
são os estudantes rebelados. E como é belo o gesto
de rebeldia, quando algo de construtivo se tem a
apresentar! Mas, o que se vê é a negação, pura e
simples, do regime, êste regime que proporciona
espetáculos belíssimos, como o que, há pouco, nos
embeveceu – a palavra ardorosa do ilustre
representante da Bahia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V.
Ex.ª uma declaração, a bem da verdade? Querro
assinalar a V. Ex.ª que não acusei a ARENA.
Reconheço que uma parcela ponderável da ARENA
se manifestou em favor da anistia. Pena que o
Govêrno não lhe respeitasse a livre manifestação.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente
e
Srs.
Senadores,
bem
se
vê o propósito do ilustre Senador Josaphat

Marinho de desviar-me da rota que tracei para a
resposta,
dando,
ponto
por
ponto,
os
esclarecimentos devidos face à oração brilhante por
S. Ex.ª ainda há pouco proferida. Tenho certeza de
que S. Ex.ª, nessa parte, não alcançará a meta
desejada. Vou prosseguir, para demonstrar o alto
espírito do Govêrno e seu propósito exclusivamente
de colaborar no jôgo institucional para o
aprimoramento
das
liberdades
públicas
e
democráticas.
Como dizia ainda há pouco, os estudantes
gritam e proclamam a rebeldia pura e simples contra
o regime vigente. E mais que isso: negam tudo,
negam a Oposição que, através de alguns dos seus
lideres menos prevenidos, sal à praça pública, a
reboque dos estudantes, para ouvir o brado de
guerra contra sua própria existência, sua negação, a
negação da própria Oposição, em que também não
crêem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me
permite uma intervenção, quando trata da negação
da Oposição?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Eu queria
dizer a V. Ex.ª que esta é a grande diferença entre a
nossa e a conduta do Govêrno. Nós reconhecemos à
juventude o direito de negar a nossa liderança. A
juventude tem a prerrogativa de defender os seus
ideais, que podem não ser de todo coincidentes com
as próprias aspirações da juventude. Cumpra o
Govêrno a sua parte, respeitando aos estudantes o
direito de expansão dos seus ideais.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, outra coisa não
tem feito o Govêrno da República. Há, entretanto,
uma
diferença
fundamental.
Enquanto
os
estudantes nega-rem o Govêrno e o fizerem nos
estritos limites da lei, ou mais precisamente,
não exorbitando – porque muitas vêzes a mo-
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cidade não tem pelas –, nos recintos universitários,
onde há lacunas a preencher e muitas reivindicações
a atender, muito bem. Mas, quando tentam êles
buscar em outros setores da opinião pública apoio
para a tese liberticida, esta sim, de destruição do
regime, aí Sr. Presidente, haverá necessidade da
presença do Poder Público. E vai aí a grande
distância que nos separa, Govêrno e Oposição,
embora estejamos ambos, Govêrno e Oposição,
negados pela classe universitária.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns
eminentes Senadores da Oposição argumentam
sempre: os estudantes negam êste Govêrno e vão à.
praça pública, e o Govêrno, temeroso, coagido pelos
estudantes, demonstrando a sua debilidade,
pretende evitar o povo porque o teme.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há
regime, hoje, no mundo, que não tenha seus pontos
frágeis, suas dificuldades, seus desajustes. Seja nos
países subdesenvolvidos, seja nos países mais
desenvolvidos, são exatamente êsses pontos
vulneráveis os visados por quantos pregam a
destruição total de todos os valôres, inclusive
aquêles tão eminentes como o ilustre Senador
Josaphat Marinho.
Entendemos, porém, Sr. Presidente, sob êste
aspecto, que maiores responsabilidades pesam
sôbre o Govêrno do que sôbre a Oposição.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permita,
nobre Senador, antes de entrar nesta parte, que lhe
faça uma ponderação.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Pois não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Note V.
Ex.ª que, em outras partes do mundo, até no
mundo socialista, os governos estão transigindo
com os que reclamam liberdade para encontrar
novos caminhos de compreensão e de progresso.
Ainda há pouco, foi o que se viu na Tcheco-Eslo-

váquia. Note, entretanto, nobre colega, que, no
Brasil, o abuso vai ao ponto de prender-se o
estudante e de não lhe permitir sequer que receba
livros para a sua leitura.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, não estamos aqui para
discutir episódios, fatos circunstanciais, condenáveis
sob todos os aspectos, e sou o primeiro a alinhar-me
entre aquêles que condenam os excessos policiais.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Apenas os
episódios é que fazem a História.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Vamos entrar
no âmago da questão, para mostrar que o que
pretende a Oposição é simplesmente tirar proveito
de uma situação que deve, ser vista com cautela,
com reservas e, sobretudo, com moderação.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Com muito
prazer.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Ouvi
atentamente a oração do nobre Senador Josaphat
Marinho. Quero crer que o ponto central, medular,
de sua oração, foi a crítica à interferência do
Poder Executivo na deliberação de membros
do próprio Partido do Govêrno. Essa foi a
crítica. O fato de os estudantes estarem
procedendo mal ou bem, é episódio. O que o nobre
Senador Josaphat Marinho aqui levantou é essa
interferência, inclusive através de um telegrama que
teria o Presidente da República enviado a um
Deputado que se manifestou contra a anistia na
douta Comissão de Constituição e Justiça na
Câmara dos Deputados. Esse o episódio central.
Essa a crítica que fêz o nobre Senador Josaphat
Marinho: a interferência, que, hoje, não se justifica,
em razão da própria harmonia entre os Podêres,
princípio consagrado na Constituição Federal.
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O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, veja V. Ex.ª o quanto se faz desvairada
a Oposição. Há pouco defendia da tribuna,
através de um dos seus mais eminentes líderes, a
anistia; ato político de maioria, ato político de
Govêrno. Já agora o ilustre Senador Aarão
Steinbruch, meu eminente colega e brilhante
companheiro, pretende, pura e simplesmente,
orientar e dirigir o discurso que, modestamente,
estou proferindo da tribuna.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Não é êsse o
nosso propósito.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Senador, V. Ex.ª ouvirá – se me quiser dar
essa honra – a resposta cabal à interpretação
que, com a devida licença do orador de ainda há
pouco, considero e reputo verdadeiramente
esdrúxula,
dentro
da
Carta
Constitucional
brasileira.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vê-se logo
que, em verdade, há uma situação político-jurídica:
contestada pelos estudantes, onde se insere,
exatamente, a Oposição.
Confessa, então, a Oposição não ter
autoridade para prever o desdobrar dos
acontecimentos, através da incoerência que logo
avultou nas palavras brilhantes do ilustre Senador,
Josaphat Marinho. Disse S. Ex.ª: se o Govêrno
conceder anistia aos estudantes e êstes se
obstinarem a ir às ruas, em atos de rebeldia,
já aí não contarão com a opinião pública dêste
País.
Não foi isto?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permita-me
fixar o que eu disse, porque o tom de voz modifica
muito o sentido das palavras.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Fica
consignado o tom de voz do orador, mas a
interpretação está sendo rigorosamente fiel.

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Disse que
era natural presumir-se lembro-me bem de que
foram estas as expressões – era natural presumir-se
que as camadas populares passariam a influir sôbre
os jovens para conduzi-los a um melhor
entendimento com as autoridades, já que estas
tinham dado sério testemunho de compreensão ou
de clarividência.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, se a memória em mim
não claudica, não foi rigorosamente êste o sentido do
asseverado, ainda há pouco, na tribuna, pelo ilustre
e eminente Senador pela Bahia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Foi
justamente êste.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Mas aceito a
retificação. Aceito já agora.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não, meu
nobre colega. Não estou retificando, estou
confirmando, diria melhor, ratificando, mas
ratificando as minhas palavras e não as de V. Ex.ª.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Aceito,
inclusive, as ponderações de S. Ex.ª que se juntam,
a esta altura, à violência regimental, porque a
Oposição supõe poder calar a voz do Govêrno em
sua manifestação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não, meu
nobre colega! A Oposição existe para contestar o
Govêrno.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho)
(fazendo soar os tímpanos.): – A Presidência pede
ao Sr. Senador Josaphat Marinho que solicite licença
ao orador para proferir apartes.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Esta é uma
Casa de diálogo!
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Tenho o
maior aprêço a V. Ex.ª e para mim é uma honra
dialogar com o nobre colega. Fico feliz, porque
parece que minha contestação começa a doer.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não, meu
nobre colega!
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Segundo a
tese do ilustre Senador pela Bahia, os estudantes
irão à praça pública contando com a opinião pública,
mas deverão fazê-lo municiados de elementos vivos
e palpitantes, reivindicações impostergáveis e
irretorquíveis.
Como, então, Sr. Presidente, num simples
gesto de anistia, estariam, como num passe de
mágica, eliminados todos aquêles motivos que
determinaram os movimentos estudantis?
Não, Sr. Presidente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Também
ninguém falou nisto.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Inicialmente,
os universitários se rebelaram contra a iniqüidade de
uma estrutura obsoleta, e na praça pública, lá, no
grande estuário, se encontram os descontentes de
tôda a sorte, os ressentidos, os recalcados, os
deserdados, aquêles que não querem senão destruir,
porque não têm, em verdade, em mãos ou na alma,
mensagem nova a apresentar ao País.
Se isto é verdade, como poderíamos admitir
que o simples gesto do Govêrno, concedendo
anistia, exatamente no momento em que os lideres
estudantis iniciam greves e movimentos em todos os
Estados, como seria possível admitir-se esta fórmula
mágica, já agora trazida a êste Plenário e à Nação,
pelo nobre Senador pela Bahia?
Evidentemente, não. A tese é falsa, peca nos
seus fundamentos. É fruto da paixão, é mais um
dado irrealístico que motivou a minoria ao trazer à
baila a anistia, supondo, com isto, ganhar alguns
trunfos. No entanto, tão parca ela está de trunfos,
perante a opinião pública do País!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V.
Ex.ª uma intervenção?

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Pois não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não
estamos, neste momento, discutindo a grandeza da
ARENA ou a pequenez da Oposição. A grandeza ou
a pequenez, neste instante, mede-se menos pela
quantidade, do que pela qualidade das opiniões.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sei que V.
Ex.ª é um eleito, porque, melhor do que todos nós,
tem uma cabeça privilegiada para qualificar as
idéias, a ponto de nos rendermos à evidência de sua
tese e não podermos dizer mais nada.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Estamos
discutindo em têrmos de Parlamento, não de votação
popular. Pela primeira vez, ouço um homem de sua
inteligência condenar a anistia, não a considerando
medida pacificadora.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Não esqueci,
ainda, a tese nuclear tão reclamada pelo ilustre
Senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas gosto
das provocações do ilustre Senador Josaphat
Marinho e não as rejeito: enfrento-as.
Sr. Presidente, é pacificação, sim, um gesto da
Maioria olvidando os crimes políticos, porventura
praticados por aquêles que, de armas no chão,
pretendem integrar-se no nôvo regime e ajudar a
construir a grandeza da Pátria.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Um
momento, apenas, Excelência.
É justo, Sr. Presidente, que consideremos a
anistia um grande instrumento político de paz, de
pacificação, desde o momento em que haja, de fato,
absoluta concórdia entre as partes antes desavindas
e exista, em verdade, a possibilidade de
neutralização, completa e total, por parte do poder, e
frente àquelas fôrças que, minoritárias, não tenham
alento para abalar a vida social.
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Sr. Presidente, não se trata do Govêrno, tratase da tranqüilidade social, trata-se do desejo,
reiteradamente manifestado pelos estudantes, de
irem à praça pública, de forçarem sindicatos, de se
integrarem em todos os movimentos de contestação
do regime em que vivemos.
Seria justo, Sr. Presidente, numa hora destas
– de plena declaração de guerra, que não aceitamos,
porque queremos o diálogo – venha o Govêrno, pura
e simplesmente, num gesto que não partiu dêle,
porque
provocado
pela
Oposição,
venha,
simplesmente dizer: continuem, continuem a nos
contestar, continuem a forçar todos os setores
válidos da opinião pública para destruir tudo, levando
o País ao caos?!
Não, Sr, Presidente, êste argumento não
convence, êste argumento pode ser brilhantemente
defendido por um homem dos recursos oratórios do
nobre representante pela Bahia. Entretanto, não é
argumento rigorosamente assentado na realidade
brasileira, porque, graças a Deus, ela não se
encontra com as côres da caricatura do
representante da Bahia. Ela é uma estrutura ainda
em desenvolvimento, por conseguinte, passível de
dificuldades, de ataques, porque vulnerável.
Dou o aparte, agora, ao nobre Senador Pedro
Ludovico, pedindo desculpas pela demora.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vou ter o prazer
e a audácia de contestar V. Ex.ª, principalmente
porque o considero homem inteligente e grande
tribuno.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Muito
obrigado.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Fico admirado
de que, cérebro privilegiado como o de V.
Ex.ª, esteja contra medida tão justa, tão moral
como esta, a favor dos estudantes e dos
trabalhadores. V. Ex.ª sabe, mais do que ninguém,
que tal instituto se tem praticado, desde o
tempo de Pedro II, do Govêrno Campos Sales, de

Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek e de tantos
outros, e em situação bem diversa, porque essas
anistias concedidas o foram a indivíduos que
estiveram de armas nas mãos, trouxeram derrame
de sangue para a população brasileira e, no entanto,
essa anistia concedida a jovens exaltados, na defesa
dos seus ideais, V. Ex.ª não a permite, não admite e
apoia tôda a ARENA que assim pensa. Por êste
motivo manifesto-me desta forma.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª,
com seu aparte, me traz uma satisfação e
um constrangimento. A satisfação de verificar
que, se por um lado me admira, eu me dou por
feliz por saber-me parcialmente compensado
naquele profundo sentimento de estima que
dedico a V. Ex.ª
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Obrigado.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Por outro
lado, um constrangimento surge, Sr. Senador, pois
inicialmente disse, e V. Ex.ª não me ouviu, que nós
não somos contra a anistia concedida exatamente
num momento em que se pretenda, sob todos os
ângulos e aspectos, a pacificação da família
brasileira. Somos, Srs. Senadores, pela pacificação
que não se obterá, jamais, através, simplesmente, de
um ato do Legislativo, mas através do abraço
fraterno de todos os brasileiros, através do encontro
de opiniões visando à solução dos problemas
maiores do nosso povo. Acredito, Sr. Presidente, na
pacificação em tôrno de um programa global do
Govêrno através do qual possamos todos nós,
confiantes do futuro, desenvolver nossa atividade
visando a destruir e a varrer, de uma vez por tôdas, o
pauperismo, a miséria, em tôdas as regiões
brasileiras. Assim, Sr. Presidente, a pacificação se
fará, porque, inclusive, os desajustes não servirão de
estímulos nem de inspiração às rebeldias muitas
vêzes incontroláveis.
Não serei jamais pela paz romana,
pela paz imposta, pela paz de um simples ato
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legislativo, quando as paixões podem arrebentar
tôdas as estruturas e assim perderíamos o belo
espetáculo tribunício ainda há pouco presenciado
neste Plenário. Eis porque, Srs. Senadores, no
momento e nessa circunstância, não somos a favor
da anistia.
Creia-me, entretanto, V. Ex.ª que não é
desculpa; é, de fato, um sentimento nascido de
profundas convicções e peço a Deus, ainda nesta
Legislatura, possa estar ao Iado de V. Ex.ª dizendo
ao Brasil inteiro: estamos num esforço de
soerguimento, e a própria Oposição compreendeu o
trabalho do Govêrno e, de braços dados, vamos
construir um Brasil nôvo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, volvo, agora,
ao assunto cardeal levantado da tribuna pelo Ilustre
Senador Josaphat Marinho. Sr. Presidente, não creio
em que S. Ex.ª pretendesse, nos ardores do seu
verbo, defender a tese da intocabilidade de um
Poder em relação ao outro, quando, em verdade, o
que existe é um entrosamento constante, é uma
completação de vontades para que dêste processo
nasça a lei. Isso é o que está no quadro
constitucional...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª
desculpe, não é isso; a Constituição diz "harmonia e
independência"...
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Vou chegar
lá.
Sr. Presidente, isto não significa que os
organismos estatais estejam estanques. Não.
Entrosam-se
em
funcionamento,
funcionam
harmoniosamente,
harmonicamente,
e
tanto
assim é que proposições vêm do Executivo e,
muitas delas, voltam com o beneplácito do Poder
Legislativo.
O caso em espécie dá-se, também, com a
anistia. A anistia, em síntese, será igualmente fruto
da manifestação da vontade do Poder Executivo,
através da sanção.

Onde a impertinência de entendimento entre
os Podêres?!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me
V. Ex ª responder?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Será que não
estamos no Brasil?! Será que o Brasil inteiro ignora
que sempre houve entendimento da Maioria
parlamentar com o Chefe do Executivo?! Será, Sr.
Presidente, que estamos em outro país,
desconhecido do ilustre Senador pelo Estado da
Bahia?!
É preciso que S. Ex.ª diga se o Chefe do
Executivo, o ilustre Presidente Costa e Silva, saiu da
órbita constitucional, ultrapassou os canais
competentes, pisou a Constituição, para coagir
Deputados, para obrigar timoratos ao cumprimento
de unia sua determinação.
Não sei se S. Ex.ª ...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me
V. Ex.ª a intervenção?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Um instante.
Presume-se. Fundamentado em que, Sr.
Presidente?! Na descrença da fibra dos homens do
Congresso, tese que abomino, tese que repudio,
tese que não se compadece com o alto espírito
público dos homens integrantes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me
V. Ex.ª a intervenção?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Com o maior
prazer!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Convenha:
esta última parte do discurso de V. Ex.ª é
demonstração apenas de habilidade oratória, porque
– precisamos não ocultar– sabemos que há os que
resistem e há os que capitulam! Nós precisamos não
mentir ao povo. Não vamos dizer que não há
pressão produzindo efeitos, meu nobre colega.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Mas êsse
problema não está em debate.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Queria
responder ao apêlo que V. Ex,ª fêz, O Presidente da
República visa a Constituição? V. Ex.ª me perguntou
e eu respondo afirmativamente. Mesmo admitindo
aquela integração dos Podêres, a que V. Ex.ª se
referiu...
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Admitir, V.
Ex.ª tem que admitir, porque é verdadeira.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...à
Presidência da República cabe o momento
próprio para censurar o Poder Legislativo,
censurar corretamente. É o instante em que estiver
com o poder para sancionar ou vetar o projeto
aprovado pelo Congresso. Ai é que era o
momento. Eu não vou, também, negar que não
haja interferência ou não tenha havido interferência
de outros Presidentes da República, em
momentos
diversos.
Sempre
houve,
meu
nobre colega. Não faltaria com a verdade
histórica.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Muito
bem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas há
uma forma de interferir para coordenar e uma
forma de interferir para coagir. Vou ler para
V. Ex.ª ...
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª me dá
licença? Vamos primeiro analisar o que V. Ex.ª disse.
Depois, então, ensejar a V. Ex.ª a leitura já
prometida ao Plenário.
Sr. Presidente, S. Ex.ª reconheceu, por fim,
que não somos máquinas. Que não estamos
simplesmente aqui a cumprir tarefas, após as quais,
e só após as quais, caberia a intervenção e a
interferência do Chefe do Poder Executivo. Sabe S.
Ex.ª que a concomitância de entrosamento, de
entendimentos, de permuta de idéias se faz sentir, é
necessária e é a forma de cumprir o desideratum do
próprio regime.

Já agora não sei se uso a palavra retificação,
mas serve o esclarecimento do ilustre Senador pelo
Estado da Bahia...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
esclarecimento de que sempre houve determinadas
intervenções, eu lho daria com prazer, porque houve.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Cabe agora
entrar no mérito da excepcionalidade da intervenção.
O Presidente está coagindo. Quem? Quem foi o
sujeito passivo da coação? Quem se entregou, quem
se aviltou? Quem renegou o juramento solenemente
proferido desta tribuna? Os fatos, êsses devem vir à
baila, porque a melhor fórmula de servir ao regime é
denunciar aquêles que eventualmente o dessirvam
pela
capitulação,
pela
subserviência,
pelo
abastardamento do mandato.
Então, Sr. Presidente, o ônus da prova caberia
a quem alega o crime, a quem alega o
espezinhamento dos princípios democráticos.
Aguardo o pronunciamento do ilustre Senador da
Bahia, para que êle mostre à Nação que há
criminoso à vista; o Presidente da República
coagindo Deputados e Senadores e os Senadores e
Deputados rendidos à coação governamental.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não pense
V. Ex.ª que vou incidir no chamamento que V. Ex.ª
faz como promotor...
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª seria
promotor de criminosos, mas se altearia aos olhos da
Nação como legítimo representante do regime
democrático!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Se há, neste
instante, promotores de criminosos, V. Ex.ª bem
sabe onde êles se encontram. Não estão do lado de
cá.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Promotores
de criminosos?!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Foi
como V. Ex.ª referiu. Quero dizer a V. Ex.ª
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que não me cabe fazer a defesa dos seus
correligionários, tão violentamente acusados por V.
Ex.ª.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – É bom que
seja explicito!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Nós
sabemos – e apenas a correção parlamentar nos
conduz a evitar citação de nomes –, sabemos que há
os que resistem e há os que capitulam – e não é de
hoje, não. Esse tem sido um dos processos de
desmoralização e de enfraquecimento do Poder
Legislativo, nobre colega.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª está
presumindo e transformando uma presunção em
verdade incontestável!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O desafio a
que V. Ex.ª me convidou e está em jôgo é a
intervenção abusiva do Presidente da República.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª está
insistindo em fazer da presunção uma verdade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me
pediu dados. Eu lhe diria, em primeiro lugar: há 4 ou
5 dias, tôda a imprensa noticia a intervenção direta e
pessoal do Presidente da República sôbre
Deputados, para rejeição do projeto de anistia. Não
houve, até aqui, uma ressalva, uma contestação.
Ainda no Diário de Notícias do dia 16, uma nota diz
assim:
"O Presidente, pessoalmente, já comanda a
batalha contra o Projeto de Anistia."
No mesmo dia, o Diário de Notícias anunciava
que o Presidente se dirigiu diretamente a Brasília,
até cancelando compromissos, para dirigir a
campanha contra a anistia. Meu nobre Senador, eu
quero me valer sobretudo – e não quero perturbar –
dessas palavras que estão no jornal O Globo,
de 17 de agôsto, jornal rigorosamente insuspeito
para o Govêrno. Noticiando manifestação do

Presidente da República, ainda na Amazônia, e
revelando palestra que teria havido do Presidente
com várias pessoas, o jornal assim declara:
"Todos os Deputados são livres para votar –
disse o Presidente, acrescentando –: no entanto, no
caso de arenistas que votam contra os interesses e a
orientação do Governo, pretendo ser muito claro: não
mais os considerarei como pertencentes ao esquema
político oficial.
Quem quiser sair do Partido, que o faça, mas
quem ficar deve atentar para a necessidade de
apoiar o Govêmo em tôdas as horas, mesmo nas
que, aparentemente, possam prejudicar seus
interesses pessoais."
Como vê V. Ex.ª é o regime de obediência
passiva.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vários recortes de jornal
são
apresentados
como
documentação
comprobatória do que presume verdadeiro o ilustre
Senador pelo Estado da Bahia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Eu aceitaria
outros em sentido contrário.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Hoje, a
Comissão Executiva da Aliança Renovadora
Nacional reuniu-se. Antes, estivera com o
Presidente da República, o nosso eminente Líder e
Presidente Daniel Krieger. Qual a nota publicada
pela imprensa?
A nota oficial da ARENA é de recomendação
aos seus liderados, aos seus correligionários, no
sentido de, na atual emergência, não votarem o
Projeto de Lei da anistia.
Respondo, Sr. Presidente, com fatos oficiais,
com declarações públicas do órgão máximo do
partido a que tenho a honra de pertencer, o que
prova que não há nenhum propósito de coação,
nenhum desejo de levar a têrmos imposi-
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tivos o problema em questão. Há, sim, Sr.
Presidente, uma participação direta e necessária de
um dos Podêres interessados na não-concessão
dêsse instituto, nas atuais circunstâncias.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me
permite uma observação? (Assentimento do orador.)
Respeito, evidentemente, o pronunciamento oficial
de um partido. Isto, inclusive, é um elemento de
cortesia na vida parlamentar. Permita-me, porém,
acentuar que a nota da ARENA, por mais hábil que
seja, representa uma conseqüência das atitudes já
notóriamente reveladas pelo Govêrno, em forma de
imposição.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, gostaria que alguém me trouxesse a nota
da ARENA, para que dela pudesse o ilustre Senador
pelo Estado da Bahia extrair a presumida coação tão
vibrante e veementemente condenada por S. Ex.ª da
tribuna.
Sr. Presidente, não podemos aqui estar a
discutir senão sóbre fatos. O Presidente da
República
interfere
no
processo
legislativo
concessivo da anistia e, como tal, tem o dever
impostergável de fazê-lo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me
permite uma intervenção?
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Ouço o nobre
Senador.
O SR, JOSAPHAT MARINHO: – Eu quero
dizer que nem seria necessário. No entanto, V. Ex.ª
pode ler a nota, porque a tese que nós sustentamos
é a de que a ARENA não coage, ela é coagida.
O SR, PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, já a esta altura, uma vez mais
se desmente o ilustre Senador pelo Estado da
Bahia. Ainda há pouco, êle acorria em defesa
da ARENA e dizia: "Não! Apenas parte está
a favor e outra, está contra". Já agora é o
corpo inteiro que se encontra cavalgado pelo
Executivo. Nestes têrmos e desta forma, não é

possível o diálogo. Ora é a presunção que se alega,
ora é o insulto a que se recorre.
Sr. Presidente, somos um partido de homens
livres, libérrimos, mais livres do que aquêles que se
entregam ao jôgo demagógico e pretendem ser
defensores, em praça pública, de estudantes que os
desprezam.
Somos, sim, pela anistia aos estudantes, pela
anistia aos trabalhadores, mas dentro de
perspectivas ordeiras e à iminência de normalização
democrática. Não seremos jamais, Sr. Presidente,
compelidos, muito menos por alguém que nos agride
como, ainda há , pouco, o fêz no seu aparte um
Senador. que sempre foi alvo de todo respeito e
acatamento
de
quantos
lhe
contestam
pronunciamentos nesta alta Casa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não sei se V.
Ex.ª se refere a mim.
O SR. PETRONIO PORTELA: – Exatamente.
V. Exª, referindo-se a uma nota da
ARENA, disse que êsse pronunciamento era
coagido.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É que
seu modesto colega se chama Senador Josaphat
Marinho. Mas, se V. Ex.ª encontrou algum
insulto nas minhas palavras, sou bastante
educado para dizer a V. Ex.ª que as considero
não proferidas. Não é norma de minha atitude
parlamentar insultar ou agredir, mas sou um
homem que, pelo dever de uma vida pública,
acuso com energia, guardadas. as regras da
educação.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Aceito a
ressalva de homem educado, que V. Ex.ª o é,
mas não aceito o qualificativo, que não lhe fica
bem, de modesto, bem como a explicação de
que não é insulto atribuir a um partido
subserviência, deixando-se avassalar por um outro
Poder e descurando os seus deveres para com
a Nação.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Apenas para
uma observação. Declarei que a ARENA não coagia,
era coagida. Não cheguei à conseqüência do
procedimento dela em face da coação. V. Ex.ª
convenha que não é justo na acusação que dirige ao
seu colega.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, estávamos a tratar da
nota e foi, a respeito dela, que o arroubo oratório se
fêz sentir, mas valham a ressalva e a oportunidade
ao Senador Josaphat Marinho, que demonstrou a
êste Plenário que. merece as nossas reverências e
os nossos aplausos, educado que é, tanto quanto
brilhante.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há um
fato, não há um dado, não há senão uma referência
a uma conversa que teria havido nos confins do
País, na Amazônia, do Presidente da República, em
que S. Ex.ª consideraria fora da ARENA quem
votasse a favor do projeto de anistia. Isso,
evidentemente, não basta.
Sr. Presidente, os fatos são outros. A
manifestação partidária é noutro sentido. Não há, em
verdade, um fato sequer demonstrativo de que
exorbitasse de suas funções o Sr. Presidente da
República, ao interferir num processo de que êle é
parte, no processo de tramitação do projeto de
anistia.
Uma vez mais, data venia da Oposição, falece
razão aos nossos adversários, na tribuna do
Parlamento Nacional, onde quer que ela se
manifeste perante a Nação e perante o povo, porque,
ao invés de tratar dos problemas fundamentais do
País, busca sempre, através de exploração de
assuntos meramente políticos, dar um sentido
nitidamente personalista à sua atuação.
Não, Sr. Presidente! Temos problemas mais
sérios a vencer.
Ainda há pouco estávamos a discutir o
programa
estratégico
do
Govêrno
Fe-

deral, que será o grande tema de debates da
Oposição e do Govêrno.
Precisamos mobilizar-nos, sim, a serviço da
Nação. Vamos reestruturá-la, vamos fazer a reforma
universitária, vamos criar ambiência necessária para
que não seja, através do artificialismo de um projeto
da Oposição que tenhamos a pacificação, mas
através do trabalho construtivo e fecundo de todos
os brasileiros, inclusive dos homens da Oposição.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador João Abrahão.
O SR. JOÃO ABRAHÃO: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo, ao ocupar esta tribuna,
agradecer sensibilizado ao ilustre Presidente do
Senado Federal, Senador Gilberto Marinho, o
interêsse
demonstrado
e
a
solidariedade
apresentada à nossa pessoa, na manhã de hoje.
Quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
relatar
um
acontecimento
profundamente
desagradável, ocorrido ontem em Goiânia, quando
fomos brutalmente agredidos pela polícia do Estado
de Goiás.
Fomos presos, mas não acatamos a
violência da policia do meu Estado, porque tivemos
a sorte, talvez, de, fugindo às normas e às éticas
civilizadas, responder com revólver em punho às
ameaças dos homens que comandam, hoje, o
Govêrno.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o País
arrasta-se, desgraçadamente, para uma ditadura
militar. Lamentamos falte a coragem cívica de
homens componentes desta e da outra Casa do
Congresso para se irmanarem nos princípios
defendidos pela Oposição.
Ouvimos a palavra do Govêrno através do seu
Líder, nesta Casa, e deploramos, profundamente,
que o País esteja em situação tão miserável. É o
estudante clamando por liberdade; é o operário
passando fome e miséria; é a agitação em
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todos
os
recantos
da
Pátria
brasileira;
é a intranqüilidade invadindo os lares de nosso
povo.
E tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
exclusivamente
pela
falta
de
capacidade
administrativa
dos
atuais
detentores
do
Govêrno.
Sabemos – e já afirmamos, mais de uma
vez, desta tribuna – que a subserviência é
o grande mal que vem arrastando a democracia
brasileira a tão deplorável situação. Quando da
eleição do atual Presidente da República,
assistimos, pasmados, à subserviência reinar
nas duas Casas do Congresso; quando da
aprovação da Constituição, Sr. Presidente,
estarrecidos e envergonhados, vimos pararem
os relógios para não se esgotar o prazo
regimental, a fim de votarmos, de qualquer
maneira, a toque-de-caixa, uma constituição para
nossa Pátria.
É contra tudo isto que erguemos a
nossa voz, no dia de hoje, num veemente
protesto. A arbitrariedade se acha instalada
na Pátria brasileira; não só em Goiás, mas
em todos os recantos do País. Ao me prenderem
ontem, disse: "Já que a minha carteira de
Senador não tem valor, meu revólver tem".
E teve!
Srs. Senadores, que se previnam todos,
porque acontecimentos desta natureza surgem a
qualquer instante, a qualquer momento.
Fica, aqui, o nosso protesto contra o
atual Govêrno, que tanto tem agitado a Pátria
brasileira; contra êste Govêrno sem condições para
dirigir o País, e a prova ai está aos olhos de todos –
a intranqüilidade reinante em todo o território
nacional.
Deixo registrado, neste instante, meu
agradecimento
ao
Sr.
Presidente,
meu

agradecimento a vários Senhores Senadores que
tiveram palavras de confôrto para nós, no dia de
ontem. E fica registrado, nos Anais desta Casa,
nosso veemente protesto contra as arbitrariedades
que se vêm praticando, em Goiânia, em Goiás, em
tôda a Pátria Brasileira. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Mesa aguardava apenas a comunicação oficial ora
formalizada pelo Sr. Senador João Abrahão, para,
como é de seu dever, adotar as providências que lhe
são impostas de acôrdo com a letra expressa do § 2º
do art. 47 do Regimento Interno.
Sôbre a mesa requerimento cuja leitura será
feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 993, DE 1968
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 326,
nº 5 b, do Regimento Interno, para o Ofício S-13/68,
em que o Governador do Estado do Paraná solicita
alteração da Resolução nº 36, de 1968.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Filinto Müller – Aurélio Vianna.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
requerimento será votado ao fim da Ordem do Dia.
Sôbre a mesa requerimento, cuja leitura será
feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 994, DE 1968
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto número 49, de 1968, que exonera, a
pedido, Mauricio Hermano de Paula Abrahão,
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Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):–
Em conseqüência da aprovação do requerimento,
passa-se à discussão da redação final do Projeto de
Resolução nº 49/88.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja
discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Foi aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 654, DE 1968
da Comissão Diretora, apresentando
redação final do Projeto de Resolução nº 49,
1968, que exonera, a pedido, Maurício Hermano
Paula Abrahão, Auxiliar de Secretaria, PL-11,
Quadro da Secretaria do Senado Federal.

a
de
de
do

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 49, de 1988, nos
seguintes têrmos:
RESOLUÇÃO
Nº
, DE1968

Regimento Interno, do cargo de Auxiliar de
Secretaria, PL-11, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, Mauricio Hermano de Paula
Abrahão, a partir de 1º de julho do corrente ano.
Sala da Comissão Diretora, em 20 de agôsto
de 1968. – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico –
Aarão Stenbruch – Guido Mondin – Lino de Mattos –
Raul Giuberti.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Oscar Passos – Edmundo Levi – Milton
Trindade – Clodomir Millet – Sebastião Archer –
Victorino Freire – José Cândido – Duarte Filho –
Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – Teotônio Vilela – Arnon de
Mello – Antônio Balbino – Eurico Rezende – Raul
Gluberti – Vasconcelos Tôrres – Milton Campos –
Benedicto Valladares – Nogueira da Gama –
Carvalho Pinto – Lino de Mattos – Fernando Corrêa
– Ney Braga – Adolpho Franco – Celso Ramos –
Antônio Carlos – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa comunicação que vai ser lida pelo Sr.
1º-Secretário.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Em 20 de agôsto de 1968

Sr. Presidente:
Exonera, a pedido, Maurício Hermano de
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que,
Paula Abrahão, Auxiliar de Secretaria, PL-11, do terminada a licença em cujo gôzo me achava,
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
reassumo hoje o exercício do meu mandato.
Atenciosas saudações. – Júlio Leite.
O Senado Federal resolve:
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Artigo único – É exonerado, a pedido,
nos têrmos do artigo 85, letra c, nº 2, do Mesa fica ciente.
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Sôbre a mesa requerimento de informações Plenário. Será publicado e, em seguida, despachado
pela Presidência.
que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
Passa-se à:
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 995, DE 1968
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado:
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro a
V. Ex.ª se digne solicitar do Ministério do Interior as
seguintes informações:
a) quantas casas já foram construidas com
financiamento do Banco Nacional de Habitação, em
todo o Pais;
b) quantas dessas casas foram vendidas ao
público;
c) quantas casas foram devolvidas pelos
compradores e quais os motivos;
d) se o sistema de financiamento é um apenas
e uniforme, ou, se são adotados vários sistemas;
e) descrever o sistema ou sistemas adotados,
indicando o valor do juro e da correção monetária
cobrados; como se incluem nas prestações essas
parcelas e mais o capital a ser amortizado,
exemplificando para maior clareza;
f) se as prestações a pagar são uniformes e
fixas ou variam de acôrdo com a aplicação da
correção monetária;
g) se sôbre a correção monetária incide
também juro;
h) outras informações que bem possam
esclarecer as indagações supra.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Carlos Lindenberg.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
O
requerimento
lido
não
depende
de
apoiamento
nem
de
deliberação
do

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 105, de 1968 (nº 1.377/68, na Casa de
origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da República,
que concede pensões especiais a beneficiários
legais de servidores falecidos em acidentes com
avião da Fôrça Aérea Brasileira na selva amazônica,
e dá outras providências, tendo:
PARECER FAVORAVEL, sob nº 640, de 1968,
da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja
discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
O projeto foi aprovado.
Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 1968
(Nº 1.377/68, na Casa de origem)
Concede pensões especiais a beneficiários
legais de servidores falecidos em acidente com avião
da. Fôrça Aérea Brasileira, na selva amazônica, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São concedidas pensões
especiais aos beneficiários legais do cidadão Afonso
Alves da Silva e do índio Begororoty Betan,
servidores não regularizados do Serviço de
Proteção aos índios, falecidos em conseqüência de
acidente ocorrido em 16 de junho de 1967,
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com aeronave da Fôrça Aérea Brasileira, que
transportava membros da missão destinada a
pacificar os índios Kraiankoros, no Brasil
Central.
Parágrafo único – As pensões a que se
referem êste artigo terão o valor correspondente
ao maior salário-mínimo vigente no País,
cada uma.
Art. 2º – Se a qualquer tempo Vir
reconhecida a qualidade de servidores públicos
federais a Afonso Alves da Silva e ao índio
Begororoty Betan, e, em conseqüência, seus
beneficiários vierem a fazer jus à pensão especial
prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 1952, as
pensões ora concedidas serão canceladas, salvo o
direito de opção.
Parágrafo único – No caso da opção de que
trata êste artigo, será descontado do total dos
atrasados a que tiverem direito o montante já pago
aos aludidos beneficiários, em decorrência da
presente Lei.
Art. 3º – As despesas decorrentes
da presente Lei correrão à conta da dotação
orçamentária
do
Ministério
da
Fazenda,
destinada ao pagamento de pensionistas da
União.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor
na
data
de
sua
publicação,
retroagindo,
porém, às vantagens financeiras de 16 de junho
de 1967.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Item 2.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 108, de 1968 (nº 1.397-A/68,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da
República,
que
concede
isenção
do
Impôsto de Importação e do Impôsto sôbre
Produtos
Industrializados,
bem
como
dos
emolumentos consulares incidentes sôbre um pia-

no a ser importado pelo pianista brasileiro Nelson
Freire, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 641, de 1968,
da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Nos têrmos do Regimento Interno, a votação
da matéria terá que ser feita em escrutínio secreto.
Em votação. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram sim 27 Srs. Senadores; não, 7 Srs.
Senadores. Houve uma abstenção.
Aprovado o projeto. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nº 108, DE 1968
(Nº 1.397-A/68, na Casa de origem)
Concede isenção do Impôsto de Importação e
do Impôsto sôbre Produtos Industrializados, bem
como dos emolumentos consulares incidentes sôbre
um piano a ser importado pelo pianista brasileiro
Nelson Freire.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida isenção dos Impostos de
Importação e sôbre Produtos Industrializados, bem
como dos emolumentos consulares para o piano
Steinway Sons, modêlo B-211, nº 400.190, oferecido
ao pianista brasileiro Nelson Freire pela Marquesa de
Cadaval, a título gratuito, conforme documento
firmado em Sintra, Portugal, a 2 de maio de 1967, e
reconhecido na Conta nº 147 do respectivo Cartório.
Parágrafo único – A venda do piano de que trata
êste artigo, antes de decorridos cinco anos de sua
liberação pelas autoridades aduaneiras, obrigará o inte-
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ressado ao pagamento dos impostos e taxas a que a
isenção se refere.
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3.º– Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Item 3
Discussão, em turno único, do Requerimento
nº 983, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de
Mattos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do editorial do Correio da Manhã,
publicado no dia 14 do mês em curso, sob o titulo
"Papéis trocados".
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição
solicitada.
EDITORIAL DO CORREIO DA MANHA,
PUBLICADO NO DIA 14 DO MÊS EM CURSO, SOB
O TÍTULO "PAPEIS TROCADOS", QUE SE
PUBLICA NOS TÊRMOS DO REQUERIMENTO N.°
983, DE 1968, DE AUTORIA DO SR. LINO DE
MATTOS.
PAPÉIS TROCADOS
O Sr. Arthur da Costa e Silva resolveu mudar
de itinerário, mas não de linha política. Não virá
mais à Guanabara. Do Amazonas voará
direto, quinta-feira, para Brasília. Vai assumir,
pessoalmente, o comando do combate ao projeto
de anistia aos estudantes. Com esta ilegível

tar a soberania do Poder Legislativo. Se tivesse uma
concepção correta da vida democrática, agiria de
outra forma. A Constituição, que o Sr. Costa e Silva
jurou cumprir, declara que a concessão da anistia é,
como iniciativa, atribuição do Congresso Nacional, só
secundàriamente, dependendo da sanção do
Presidente da República. Mantivesse fidelidade ao
imperativo constitucional, o Marechal-Presidente
não teria outra conduta a seguir, a não ser a
de não interferir na decisão do Legislativo. Votada a
anistia, tudo o que lhe competia, já que é contra
ela, seria negar-lhe a sanção. Mas, no seu vêzo
autoritário, o Sr. Costa e Silva preferiu o caminho
ilegal da pressão sôbre o Congresso. Mandou
o seu Líder, na Câmara, brandir a ameaça
militarista de fechamento do Parlamento e, mais
ainda, intimidar os parlamentares com o lembrete
de que vários dêles vivem situações que a
chamada Revolução só por complacência tolera.
O Sr. Costa e Silva teve que lançar mão dêsses
recursos, porque lhe está escapando a sua base
parlamentar. A vitória do projeto por 13 a 1, na
Comissão de Constituição e Justiça, indica a
perda dêsse contrôle. A derrota do projeto na
Comissão de Segurança, pelo voto de minerva – 11
a 10 –, confirma essa perda. Mas ela não está
ocorrendo apenas no setor parlamentar. Está-se
estendendo a outras áreas, como o demonstra
a prisão preventiva do jovem Vladimir Palmeira,
ontem decretada por 3 votos contra dois. O
sistema está aluindo. Eis por que o Sr. Costa
e Silva, que recorre à repressão, nas ruas, lança
mão, agora, da compressão no campo parlamentar.
Porque a violência, ostensiva e oblíqua, passou a.
ser seu método de govêrno, já cogita de,
violando novamente a Constituição, transformar o
instituto do confinamento em destêrro. É
incisivo o artigo 150 da Magna Carta: "Não
haverá pena de morte, de prisão perpétua, de
banimento, nem de confisco." Banimento é ilegível
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Engrossando a toada dos Srs. Rondon
Pacheco e Ernâni Sátiro, o Sr. Magalhães Pinto,
também, se atrelou ao carro da não-anistia. Acha
que ela não cabe, porque os jovens estão na rua. O
Sr. Ernâni Sátiro defende a tese de que ela só pode
ser concedida depois do esmagamento do
movimento estudantil, para que surja como prova
póstuma da generosidade do Govêrno. Permite-se,
também, sustentar que os estudantes não merecem
o ato político da anistia, porque estão contestando o
regime. Contestando o regime estão a Igreja, o
empresariado nacional, os intelectuais, os artistas, a
classe média e amplos setores militares. Portanto, o
movimento estudantil não é movimento específico de
uma classe. Os jovens estão fazendo apenas o papel
de primeiro violino da insatisfação nacional. E têm
razão. Não reclamam únicamente contra a obsoleta
estrutura educacional brasileira. Não pedem apenas
maiores oportunidades de ingresso nas escolas, da
primária à superior. Exigem uma reforma da
sociedade, de forma a que, quando deixem a
Universidade, encontrem mercado de trabalho que
lhes absorva a capacidade produtiva. É claro que
esta reforma estrutural só pode decorrer como
conseqüência da retomada do desenvolvimento
autônomo, sob o comando do empresariado
nacional. Não é justo que um jovem deixe a
Universidade e não encontre trabalho compatível
com o seu título universitário, tendo, para sobreviver,
de definhar no subemprêgo. Portanto, contestando a
estrutura que lhes impõe essa injustiça, estão
implicitamente pedindo a adoção de uma nova
política que retire o Brasil da condição de País de
economia reflexa, alienado no seu trabalho e na sua
riqueza. Hoje, mais de 60% de nossa população está
fora da economia monetária. Não há maior prova do
atraso em que nos estiolamos. A contestação dos
jovens corresponde a uma aspiração unânime de
tôdas as camadas que integram a sociedade brasi-

leira, insatisfeitas com êsse quadro de pobreza.
Puni-la pelo seu idealismo importa em penalizar tôda
a Nação.
Porque se opõe, com métodos repressivos,
aos anseios nacionais, chegando já ao ponto
de pisotear a autonomia do Legislativo, o
Marechal Costa e Silva está invertendo os
papéis. Na verdade, quem precisa ser anistiado
pela Nação é o seu Govêrno, e não os jovens.
Generosa, a Nação inclina-se a conceder-lhe
anistia, desde que o Presidente da República se
disponha a não continuar tentando asfixiá-la
politicamente, e a travar o seu desenvolvimento
econômico autônomo.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Item 4
Discussão,
em
primeiro
turno,
do
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1963,
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres,
que dispõe sôbre as atividades da indústria
farmacêutica,
e
dá
outras
providências,
tendo:
PARECERES, sob nos 362, 363, 364, 365 e
366, de 1968, das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
aprovação nos têrmos do Substitutivo que
apresenta;
– de Economia, 1º pronunciamento, solicitando
audiência da Comissão de Finanças e do Ministério
da Saúde;
2º
pronunciamento,
cumpridas
as
diligências, pela rejeição do Projeto e do
Substitutivo;
– de Saúde, favorável ao Substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça e
– de Finanças, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.
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Há sôbre a mesa uma emenda, de autoria do
Se não houver quem deseje discutir o projeto,
Sr. Senador Pedro Carneiro, que vai ser lida pelo Sr. vou dar como encerrada a discussão. (Pausa.)
1º-Secretário.
Está encerrada. Em votação.
É lida a seguinte:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
EMENDA Nº 2
Está aprovado. Voltará, oportunamente, à
Onde convier:
Ordem do Dia para o segundo turno regimental.
"Os laboratórios, fabricantes ou manipuladores
É o seguinte o projeto aprovado:
de produtos farmacêuticos fornecerão ao órgão
controlador dos preços do Govêrno Federal, no
PROJETO DE LEI DO SENADO
prazo máximo de dez (10) dias, a contar da data da
Nº 37, de 1968
vigência da presente Lei, as tabelas de preços,
autenticadas, dos respectivos produtos, em vigor em
31 de março do corrente ano."
Institui o "Dia Nacional dos Direitos Humanos".
Justificação
O prazo de 15 dias, que consta do projeto,
poderá ser reduzido para 10 (dez) dias, tempo
suficiente para a comunicação de que trata o § 2º do
art. 1º do projeto.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Pedro Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em discussão o projeto com a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
A matéria sai da Ordem do Dia e vai às
Comissões competentes, em virtude do recebimento
da emenda de Plenário.
Item 5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 37, de 1968, de autoria do Sr.
Senador Lino de Mattos, que institui o "Dia Nacional
dos Direitos Humanos", tendo:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É instituído o "Dia Nacional dos
Direitos Humanos", a ser comemorado, anualmente,
a 10 de dezembro, com a finalidade de reafirmar a fé
nos direitos do homem, na dignidade e no valor da
pessoa humana, bem assim de promover o respeito
às suas liberdades fundamentais e sua observância.
Art. 2º – Os Ministros da Educação e Cultura e
da Justiça, na esfera das respectivas atribuições,
organizarão e farão executar os planos para
cumprimento do estatuído nesta Lei.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

No dia 10 de dezembro do ano
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 634 e em
curso,
comemorarão
os
povos
das
635, de 1968, das Comissões:
Nações
Unidas
a
data
do
vigésimo
– de Constituição e Justiça, e
aniversário da Declaração Universal dos Dl– de Educação e Cultura.
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reitos do Homem, aprovada pela Assembléia-Geral
das Nações Unidas.
Ao ensejo desta magna efeméride e quando,
dentro de poucos meses, irá o nosso País debater,
na Finlândia, os problemas ligados aos direitos e
liberdades do homem, é, sem dúvida, oportunidade
para que o Brasil, como signatário da Carta que
proclamou aquêles direitos como conquista inviolável
da Humanidade, dê uma demonstração expressiva
do aprêço que tem por êsses direitos como um ideal
comum a ser atingido por todos os povos e Vidas as
nações.
A instituição, pois, de um dia nacional
comemorativo desta efeméride mundial, é de tôda
conveniência.
Urge, de fato, que o reconhecimento dos
direitos humanos, consignado e proclamado pela
Convenção de Paris e anteriormente pelo "Bill of
Rights", de 1791, constitua uma preocupação
constante de todos os membros da família brasileira,
sobretudo nesta hora conturbada do mundo, em que
tantas vêzes e em tantos lugares a violência tem sido
erigida como árbitro supremo nos conflitos de
classes, de raças e de nações.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1968. – Lino
de Mattos.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Na hora do Expediente foi lido requerimento de
autoria dos nobres Senadores Filinto Müller e Aurélio
Vianna, como Líderes da ARENA e do MB,
respectivamente, solicitando urgência, nos têrmos do
art. 326, nº 5-B, do Regimento Interno, para o Ofício
em que o Governador do Estado do Paraná solicita
alteração da Resolução nº 36, de 1968.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que com êle concordam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento. Passar-se-á à
apreciação da matéria, nos têrmos da urgência
consignada no art. 326, nº 5-B. A fim de que seja a
matéria devidamente preparada, vou suspender a
Sessão por vinte minutos.
Está suspensa a Sessão.
(A Sessão é suspensa às 16 horas
e 30 minutos e reaberta às 17 horas e 25
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Está reaberta a Sessão.
Solicito o parecer da Comissão de
Finanças, cujo Relator é o Sr. Senador Mello
Braga.
O SR. MELLO BRAGA (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, pelo Ofício nº
82/68, o Governador do Estado do Paraná solicita
ao Senado Federal providências no sentido
de ser alterada a redação do art. 1º da Resolução
nº 36, de 1968, que autorizou aquêle Estado a obter
um financiamento junto à firma Water Resources
Development (International) Ltd., com sede
em Tel-Avly – Israel, no valor global de US$
24.000,000, destinado à cobertura financeira
parcial das obras da ligação férrea direta entre as
cidades de Apucarana e Ponta Grossa, no mesmo
Estado.
1. Sobre a matéria, o Senhor Governador
assim se expressa:
"Prende-se
tal
solicitação,
Senhor
Presidente, ao disposto na Lei Estadual nº
5.768, de 10 de maio de 1968 (exemplar do
Diário Oficial em anexo), cujo art. 5º assim
prescreve:
"Art. 5º – Fica o Poder Executivo
autorizado
a
aceitar
empréstimos
externos
de
outras
fontes,
porém
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sob indicação do financiador que figurar no
Contrato inicial, devendo o montante dêsse
empréstimo constar de Contrato de financiamento
específico, obedecidas as bases citadas nas letras a,
b, c e d do artigo 4º desta Lei, e desde que êsse
montante não ultrapasse o limite estabelecido no
artigo 3º"
2. Conforme fomos informados por Assessôres
Técnicos do referido Govêrno, surgiram algumas
dúvidas, em alguns setores jurídicos, sôbre a
aplicação ou não, ao referido contrato de
financiamento, do disposto no art. 5º da Lei Estadual
nº 5.768, de 10 de maio de 1968, anexa ao ofício do
Governador. O fato de não ter esta ressalva
oferecido possibilidade de refinanciamento por parte
de outras fontes do exterior indicadas pela firma
principal e não constado expressamente na
resolução do Senado, segundo alguns, significaria
ter esta Casa oposto restrições à referida Lei
Estadual, que autorizou êste refinanciamento, o que,
evidentemente, não ocorreu. Se o Senado, após
longos e profundos exames, concedeu a autorização
solicitada, sem opor quaisquer restrições, é lógico
que estavam implícitas as cláusulas discriminativas
contidas na referida Lei Estadual.
3. Não obstante, a fim de se evitar prejuízos
para o Govêrno do Estado do Paraná, é de todo
conveniente que se altere a redação do art. 1º da
Resolução nº 36, de 1968, conforme solicitado no
ofício anexo.
4. Cumpre salientar, ainda, que não
se trata de qualquer alteração ou modificação
no conteúdo básico, da estrutura, enfim,
da
autorização
já
concedida
pelo

Senado, mas, tão-sòmente, de explicitar, incluindo
uma referência aos têrmos do referido art. 5º da Lei
Estadual.
5.
Diante
do
exposto,
opinamos
favoràvelmente à alteração solicitada, nos têrmos do
seguinte projeto de resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 52, DE 1968
Altera a redação do art. 1º da Resolução nº 36,
de 1968.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – O art. 1º do Projeto de Resolução nº
36, de 1968, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Paraná
autorizado a realizar operação de financiamento com
a Water Resources Development (International) Ltd.,
com sede em Tel-Aviv – Israel, ou com outras fontes
do exterior, pela mesma indicadas, conforme dispõe
o art. 5º da Lei Estadual nº 5.768, de 10 de maio de
1968, destinado à cobertura financeira parcial das
obras da ligação férrea direta entre as cidades de
Apucarana e Ponta Grossa, no Estado do Paraná,
desde que atendidas as exigências dos órgãos
fazendários encarregados da política econômicofinanceira do Govêrno."
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Como se pode notar, Sr. Presidente, a
alteração é mínima: simplesmente inclui, na redação
primitiva do projeto original, uma expressão.
O projeto original dizia:
"Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Paraná
autorizado a realizar operação de financiamento com
a Water Resources Development (International)
Ltd., com sede em Tel-Aviv – Israel, destinado à
cobertura financeira parcial das obras de ligação
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férrea direta entre as cidades de Apucarana e Ponta
Grossa, no Estado do Paraná, desde que atendidas
as exigências dos órgãos fazendários encarregados
da política econômico-financeira do Govêrno."
Aqui, simplesmente se acrescenta uma linha,
que diz:
"...com sede em Tel-Aviv – Israel, ou com
outras fontes do exterior pela mesma indicada,
conforme dispõe o art. 5º da Lei Estadual número
5.768, de 10 de maio de 1968..."
É o nosso parecer, pela Comissão de
Finanças. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Comissão de Finanças conclui seu parecer, através
do Sr. Senador Mello Braga, pela apresentação de
projeto de resolução.
Solicito o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre a constitucionalidade e
juridicidade.
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto,
Relator da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. BEZERRA NETO (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, apresentado pela
Comissão de Finanças, nos têrmos regimentais, o
presente projeto altera a redação do artigo 1º da
Resolução nº 36, de 1968, que autoriza o Govêrno
do Estado do Paraná a realizar operação de
financiamento com a Water Resources Development
(International) Ltd., com sede em Tel-Aviv – Israel,
destinada à cobertura financeira parcial das obras de
ligação férrea direta entre as cidades de Apucarana
e Ponta Grossa, no mesmo Estado.
2. O Senhor Governador do Estado do
Paraná, no Oficio nº 82/68, anexo ao projeto,
solicita seja modificada a redação do referido
artigo 1º da Resolução nº 36, de 1968, a fim de ser
incluída, em seu texto, a ressalva constante do ar-

tigo 5º da Lei Estadual nº 5.768, de 10 de maio de
1968, que autorizou o Poder Executivo Estadual a
efetuar a referida transação, in verbis:
"Art. 5º – Fica o Poder Executivo autorizado a
aceitar empréstimos externos de outras fontes,
porém sob indicação do finanriador que figurar no
contrato inicial, devendo o montante dêsse
empréstimo constar de contrato de financiamento
específico, obedecidas as bases citadas nas letras a,
b, c e d do art. 4º desta Lei e desde que êsse
montante não ultrapasse o limite estabelecido no
artigo 3º."
Afirma o Senhor Governador que o fato de não
constar tal condição no texto do artigo da resolução
do Senado "poderia gerar dificuldades na celebração
do contrato com a firma financiadora mencionada".
3. O projeto de resolução, apresentado pela
Comissão de Finanças, resolve a questão de forma
perfeita e sucinta, incluindo na redação do artigo 1º
da Resolução nº 36, de 1968, a expressão: "ou
outras fontes do exterior pela mesma indicadas,
conforme dispõe o artigo 5º da Lei Estadual nº 5.768,
de 10 de maio de 1968".
4. Trata-se, como se vê, de uma simples
adição à mencionada resolução, tornando-a mais
explicita, a fim de evitar-se que o referido Estado
possa vir a ser prejudicado, face a interpretações
restritivas e literais, comuns em certos setores.
Nada se altera no tocante à operação em si,
cujo mérito foi ampla e detidamente examinado,
anteriormente, por esta Casa.
5. No que compete a esta Comissão examinar
– aspecto jurídico-constitucional – nada há que possa
ser argüido contra o presente Projeto de Resolução,

– 102 –
razão por que opinamos pela sua aprovação. Sr.
Presidente, a Comissão de Finanças, ao elaborar
êsse projeto de relução, citando a Lei Estadual
específica sôbre a matéria, usou de podêres
regimentais e também daqueles constantes da Lei
Federal que remete o exame da matéria a esta Casa.
Verifica-se a observância das normas regimentais e
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
cinge-se, nos têrmos do nosso regimento e
tradicionalmente, às observâncias que foram
acatadas, aos aspectos formais da resolução.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Excelência está proferindo parecer e, a rigor, dentro
do Regimento, não pode haver apartes. Não vou dar
um aparte, no sentido técnico da palavra, mas
apenas quero chamar a atenção de V. Ex.ª para a
circunstância de o projeto de resolução da Comissão
de Finanças, no seu artigo 1º, referir-se ao art. 1º do
Projeto de Resolução nº 36, quando se trata é de
alterar a redação do artigo 1º de uma resolução, já
promulgada.
O SR. BEZERRA NETO: – Mas isso implica
numa nova resolução. Eu entendo assim.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: - Mas o art.
1º da nova resolução diz o seguinte:
"O art. 1º do Projeto de Resolução nº 36."
Mas não é projeto de resolução, é Resolução.
O SR. BEZERRA NETO: – Entendia que já
estava "projeto de resolução da Comissão de
Finanças que dá nova redação ao art. 1º da
Resolução nº 36".
A nossa observação está certa, mas, pelo
aparte de V. Ex.ª, a Comissão de Finanças não teria
feito assim.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
A observação que faço é que a Comissão
de Finanças, no seu nôvo projeto de
resolução – êste, sim, projeto de resolução –
na ementa, se refere à Resolução nº 36,

mas no texto, quando vai fazer alterações, ao invés
de se referir à Resolução nº 36, refere-se ao "Projeto
de Resolução nº 36". Êsse projeto já desapareceu há
muito tempo, transformou-se numa resolução. O
texto do projeto de resolução proposto pela
Comissão de Finanças devia ser o seguinte: "O art.
1º da Resolução nº 36, de 1968, passa a vigorar com
a seguinte redação:"
O SR. BEZERRA NETO: – No parecer da
Comissão de Constituição e Justiça não há
referência a "projeto", mas estou verificando na
ementa aqui do projeto de resolução da Comissão de
Finanças que há êsse lapso.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça atende à observação de V. Ex.ª. Não tenho,
entretanto em mãos o texto que foi elaborado pela
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Se V. Ex.ª permite uma interrupção da Mesa, tãosòmente para corroborar o pronunciamento do nobre
Senador Aloysio de Carvalho e colaborar com V.
Ex.ª, a ementa diz:
"Altera a redação do art. 1º da Resolução nº
36, de 1968."
A discrepância é que, no art. 1º – a meu ver,
tanto quanto possível interpretando, também, o
pensamento do Senador Aloysio de Carvalho – em
lugar de se dizer "art. 1º da Resolução nº 36, de
1968", S. Ex.ª colocou "art. 1º do projeto de
resolução".
O SR. MELLO BRAGA: – Sr. Presidente, se
me permite peço a palavra, como Relator na
Comissão de Finanças. Sou o autor do projeto de
resolução. Evidentemente, houve um lapso no
momento de ser datilografado, porque não se trata
de projeto de resolução. Trata-se da Resolução nº
36. Na redação final será corrigido o êrro.
O SR. BEZERRA NETO: – O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça
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poderá retificá-lo, pois não há referência a êsse
lapso. A referência expressa, aqui, é que foi
modificado o art. 1º da Resolução nº 36.
O parecer é pela aprovação, retificando-se o
lapso ocorrido na Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
parecer da Comissão de Constituição e Justiça é
favorável.
Solicito o parecer da Comissão dos Estados
para Alienação e Concessão de Terras Públicas e
Povoamento, para o que dou a palavra ao nobre
Relator, Sr. Mello Braga.
O SR. MELLO BRAGA (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, através do Ofício nº
82/68, o Senhor Governador do Estado do Paraná
solicita ao Senado Federal providências no sentido
de que seja alterada a redação do art. 1º da
Resolução nº 36, de 1968, que autorizou aquêle
Estado a obter um financiamento junto à firma Water
Resources Development (International) Ltd., com
sede em Tel Aviv – Israel, no valor global de US$
24,000,000 (vinte e quatro milhões de dólares norteamericanos).
2. As Comissões Técnicas incumbidas do
exame, após estudar a matéria, concluíram pela
aprovação do projeto de resolução apresentado pela
Comissão de Finanças.
3.
Entretanto,
ao
se
processarem
os primeiros entendimentos para a celebração
do contrato com a firma financiadera mencionada,
pelo fato de não ter ficado explícito na Resolução
a possibilidade de um refinanciamento por
parte de outras fontes do exterior, indicadas
pela firma principal, apesar de assim autorizar a
Lei Estadual nº 5.768, de 10 de maio de 1968,
no seu art. 5º, foi levantada a hipótese de que
o Senado estaria fazendo restrições à
citada Lei, por não ter sido ressalvada, no art. 1º,
aquela possibilidade, o que efetivamente não
ocorreu.

4. O financiamento pretendido pelo Estado do
Paraná é elevado, em vista da grandeza da obra.
Isso poderá levar a firma financiadora a solicitar
ajuda a outras fontes de financiamentos externos no
sentido de atender plenamente ao total necessário
àquele Estado.
5. Por entendermos que a presente solicitação
em nada modificará a finalidade e condições básicas
da operação já autorizada por esta Casa, opinamos
pela aprovação do projeto de resolução apresentado
pela Comissão de Finanças.
É êste o parecer, Sr. Presidente, favorável,
também.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em discussão o projeto de resolução da Comissão
de Finanças. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra para discussão, dou-a como
encerrada.
Em votação o projeto de resolução da
Comissão de Finanças, que altera a redação do art.
1º da Resolução nº 36, de 1968.
Os Srs. Senadores que concordam com o
projeto, que tem pareceres favoráveis, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado o projeto.
Vai à Comissão de Redação.
Passa-se à redação final da matéria, em
regime de urgência, e que será lida pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 655, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 52, de
1968.
Relator: Sr. Leandro Maciel
A
Comissão
apresenta
a
redação
final do Projeto de Resolução nº 52, de
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1968, que dá nova redação ao art. 1º da Resolução
nº 36, de 1968.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968,
– Lobão da Silveira, Presidente – Leandro Maciel,
Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER
Nº 655/68
Redação final do Projeto de Resolução nº 52,
de 1968.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 45, inciso II, da Constituição
Federal, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO
Nº, DE 1968
Altera a redação do art. 1º da Resolução nº
36, de 1968.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – O art. 1º da Resolução nº 36, de
1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Paraná
autorizado a realizar operação de financiamento com
a "Water Resources Development (International) Ltd.",
com sede em Tel-Aviv – Israel, ou com outras fontes

do exterior pela mesma indicada, conforme dispõe o
art. 5º da Lei Estadual nº 5.768, de 10 de maio de
1968, destinado à cobertura financeira parcial das
obras da ligação férrea direta entre as cidades de
Apucarana e Ponta Grossa, no Estado do Paraná,
desde que atendidas as exigências dos órgãos
fazendários encarregados da política econômicofinanceira do Govêrno".
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que com ela concordam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, convocando os Srs. Senadores para uma
Sessão Extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
TRABALHOS DE COMISSÕES
Está encerrada Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40 minutos.)

155ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 21 DE AGÔSTO DE 1968
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Arthur Virgílio – Milton Trindade –
Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel –
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz –
Manoel VilIaça – Ruy Carneiro – Argemiro de
Figueiredo – Domício Gondim – João Cleofas –
Pessoa de Queiroz – José Ermírio – Teotônio Vilela
– Rui Palmeira – Arnon de Mello – Leandro Maciel –
Júlio Leite – José Leite – Aloysio de Carvalho –
Antonio Balbino – Josaphat Marinho – Carlos
Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti –
Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Vasconcelos
Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Milton
Campos – Benedicto Valladares – Nogueira da
Gama – Carvalho Pinto – Lino de Mattos – João
Abrahão – Armando Storni – Pedro Ludovico –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto –
Ney Braga – Adolpho Franco – Mello Braga – Celso
Ramos – Antônio Carlos – Attílio Fontana – Guido
Mondin – Daniel Krieger – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 61
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DA FAZENDA
– Nº Br-395, de 19 do mês em curso,
comunicando que o Requerimento nº 857/68, de
autoria do Senador Lino de Mattos, foi encaminhado
ao Ministério da Agricultura, por se tratar de assunto
afeto àquela Pasta.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência recebeu ofício do Sr. Ministro da
Fazenda, solicitando prorrogação do prazo para
resposta ao Requerimento de Informações nº
757/68, de autoria do Sr. Senador Lino de Mattos.
Se não houver objeção, esta Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo de
resposta do citado requerimento. (Pausa.)
Como não houve objeção, está prorrogado o
prazo.
Sôbre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO

o

Sr. Presidente:
Na forma regimental, indico a V. Exa.
nome do Deputado Paulo Campos pa-
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ra integrar a Comissão Mista constituída para
estudar o Projeto de Lei nº 20 de 1968 (CN), que
"altera a alíquota do Impôsto sôbre Produtos
Industrializados, e dá outras providências", em
substituição ao Deputado Figueiredo Correia.
Sala das Sessões, em 21 de agôsto de 1968.
– Mário Covas, Líder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Será feita a substituição solicitada.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Aarão
Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, na súmula hoje
distribuída, pela manhã, aos Senadores, lemos,
estarrecidos, a notícia da invasão da TchecoEslováquia por cinco países do denominado Bloco
Socialista, ou seja, pela União Soviética, Hungria,
Polônia, Alemanha Oriental e Bulgária.
O mundo assiste, assim, perplexo, a mais um
capítulo sombrio da História do Mundo.
Essas tropas, abertamente, violaram a
integridade do território da República Socialista da
Tcheco-Eslováquia, numa intervenção flagrante do
uso da fôrça militar a serviço de tendências políticas,
quando, após o último período de tensão
internacional naquela área, e que culminou com a
Conferência entre os líderes daquelas Nações, tudo
fazia crer que o sentimento de concórdia e de
múltipla compreensão iria presidir o convívio entre
aquêles países.
É sobremaneira lamentável semelhante
acontecimento, partindo de países, de governos que
reivindicam para si a bandeira internacional da paz,
do respeito à autodeterminação das Nações e auxílio
e proteção aos povos subdesenvolvidos do mundo.
Tristemente somos obrigados a testemunhar
o fenecer de um sonho onde a esperança de
concórdia mundial era o principal motivo.

Já quando da invasão da Hungria, também em
razão da liberalização pretendida por aquêle país, o
mundo assistiu, estarrecido, à ocupação do país por
tropas soviéticas. Êsse fenômeno, anos depois, se
repete, numa prova eloqüente de que nada valem a
palavra, o testemunho verbal de líderes que, ainda
ontem, em conferência com o Presidente e Ministros
daquele país, estreitavam as mãos, beijavam-se nas
faces para, depois então, penetrar no país quando o
próprio govêrno tcheco determinou aos seus
habitantes – em razão da opressão representada
pelas máquinas de guerra – que não oferecessem
resistência para não haver derramamento de
sangue.
De que valem os tratados, Sr. Presidente?
De que vale a palavra daqueles que
protestam, quando fatos semelhantes ocorrem em
outras partes do Globo?
De que vale, finalmente, a ONU e o Conselho
de Segurança da ONU se são impotentes para
desarmar o efeito de uma investida dêsse tipo?
Estive, há bem poucos dias, conversando
com estudantes da Berlim Ocidental, inclusive com
aquêles líderes que, para resolver os problemas
econômicos, políticos e sociais do seu povo, do seu
país, procuravam uma nova ordem, procuravam lançar
a semente de uma nova fórmula política e social que
orientasse os povos do mundo. E êles me disseram, na
oportunidade, que esperavam do movimento
liberalizador da Tcheco-Eslováquia uma nova doutrina,
qual seja, a que continuasse o socialismo no mundo,
mas com liberdade. E êles ansiosos esperavam
essa nova ordem que poderia vir da TchecoEslováquia, porque concebida por um povo altamente
capaz, e que, antes mesmo da transformação de seu
país em país socialista, era um dos povos mais
industrializados da Europa. Êles esperavam que da
Tcheco-Eslováquia, dêsse movimento liberalizador
surgisse uma nova bandeira de sonho e de aspiração
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para uma juventude sem rumo, que nasceu no
intervalo de dois conflitos, e que teme a deflagração
de um terceiro conflito. Essa invasão, certamente, vai
dizer a êles que, inevitàvelmente, se os processos
continuarem idênticos, estaremos face a um terceiro
conflito mundial.
O SR. ADALBERTO SENA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Com todo
prazer.
O SR. ADALBERTO SENA: – Nobre Senador
Aarão Steinbruch, as referências de V. Exa. à
liberdade fazem-me lembrar comentário que li há
poucos dias, na imprensa francesa, por ocasião da
nossa visita a Paris, em companhia do nobre
Senador Arthur Virgílio. Nesse comentário, um
articulista declarava que a União Soviética, em
relação aos países que estão sob sua esfera de
influência, tem tido uma atitude compreensiva em
muitos pontos, menos nesta questão de liberdade.
Assim, ela tem tolerado até que Nasser, por
exemplo, prenda comunistas quando lhe convém e
tem tolerado até muitas outras coisas, mas não
tolera que êsses países dêem liberdade ao povo,
porque acha que, na fase atual do movimento
socialista, essa liberdade é prejudicial ao regime.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Exa. tem
tôda razão, e era isso que me apontavam os líderes
berlinenses, que diziam estar preocupados com o
advento de uma nova era, de uma nova alvorada que
poderia, inclusive, vir da Tcheco-Eslováquia através
do movimento liberalizador que ali se processava, e
em razão de ser êste um povo altamente
intelectualizado e capaz e que bem poderia dar um
norte, uma diretriz para uma tomada de posição
futura.
E o que ocorre agora, conforme os
jornais anunciam sem dar maiores informes
a respeito, é que cinco países da órbita
soviética, cinco países da órbita socialis-

ta esmagam com os pés a autodeterminação dos
povos, que êles defendem com simples palavras e
gestos.
Não podemos, portanto, calar nossa revolta
contra êsse fato, mesmo porque êle traz para o
mundo uma idéia de mais pessimismo, para a
própria juventude que se debate hoje, em tôda parte,
reclamando a solução de problemas, querendo
resolvê-los, porque sabe que pode vir um nôvo
conflito. E êste problema também era referido pela
juventude berlinense, porque, àquela época, no
ParIamento de Bonn, se promulgava uma lei,
preparando a população civil para o caso de conflito
atômico.
Eis porque êste fato vem destruir, infelizmente,
as esperanças de uma juventude que ainda quer
acreditar num mundo melhor, que quer acreditar na
felicidade, na harmonia e na paz universal.
Voltarei ao assunto, Sr. Presidente, em outra
oportunidade, quando estiver de posse de maiores
elementos para continuar a criticar, a condenar êste
ato lamentável que constitui uma página negra na
história dos povos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, embora sem informações concretas,
sem um lastro que possa proporcionar um
julgamento seguro, já o eminente Senador Aarão
Steinbruch comentou nesta Casa o episódio brutal
que se desenvolveu, noite passada, na TchecoEslováquia.
Mas, Sr. Presidente, o fato é tão
lamentável, tão revoltante o episódio, tão
monstruoso, que, também, sem nenhuma
informação segura, quero neste instante levantar
a minha voz, num reflexo da revolta que me vai
na alma, contra tão ignominioso ato atentatório
das liberdades dos povos. A invasão da Tcheco-
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Eslováquia pelos russos e seus capitaneados não só
se reveste das características de traição e de
brutalidade, mas traz ao mundo uma advertência
contra as falsas palavras daqueles que se
apresentam perante os povos como campeões dos
direitos de autodirigir-se.
Muitos foram os protestos quando, há bem
pouco tempo, a nação norte-americana, sob o
pretexto de garantir as fronteiras ideológicas, teria,
valendo-se de processos mistificadores, invadido a
República Dominicana. O Mundo todo gritou que se
violava, naquele gesto, o direito de autodeterminação
do bravo povo caribe.
Hoje, Sr. Presidente, sem máscaras, sem até
uma fórmula que pudesse aparecer perante o Mundo
como aceitável, a União Soviética brutalizou,
violentou o bravo povo tcheco, que, buscando seu
desenvolvimento, procurava abrir uma clareira para a
liberdade.
A juventude da Tcheco-Eslováquia, guiada
pelos seus líderes, vinha, pouco a pouco, através de
reivindicações nunca vistas nos países sob ditaduras
da Cortina de Ferro, buscando o caminho da
liberdade, para o desenvolvimento, com respeito á
pessoa humana e com o uso do direito das franquias
democráticas.
Entretanto, hoje, todos aquêles ideais, pelos
quais vinha lutando o bravo povo tcheco e sobretudo
a sua valorosa juventude, foram pulverizados ante a
brutalidade dos exércitos invasores.
A calada da noite – segundo noticiário –
aviões soviéticos pousaram nos aeroportos das
principais cidades da Tcheco-Eslováquia, e do seu
bojo saíram tanques que imediatamente ocuparam
importantes pontos da Capital e dos grandes centros
daquele pais.
Caiu a máscara, numa dramática advertência
aos que só vêem os erros ocorridos em uma das
áreas de liderança do mundo. Nós, que fazemos
parte do "terceiro mundo", que somos um País em

desenvolvimento, que estamos entre dois blocos que
lutam pela hegemonia universal, devemos estar
sempre desconfiados das promessas, das palavras
oriundas de ambas as facções dominantes quando
gritam, quando se levantam dizendo-se em defesa
da autodeterminação dos povos.
Cuidemos nós, brasileiros, de nós mesmos,
mas confiantes em nós mesmos, unidos no desejo
de nos tornar política e econômicamente
independentes. Não serão as belas e ilusórias
palavras dos dominadores comunistas, nem as
palavras de apaziguamento daqueles que vêem em
tudo o lucro, que nos assegurarão o caminho de
liberdade.
O ato brutal, Sr. Presidente, praticado esta
noite contra a Tcheco-Eslováquia servirá de incentivo
às ditaduras que, declaradas como embuçadas,
dominam principalmente a América Latina, sob o
pretexto de combate ao perigo comunista.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
transbordando
a
revolta
que
sinto
pela
monstruosidade praticada contra um povo que busca
apenas viver a sua independência, a sua história, a
sua liberdade, trago o meu protesto pessoal,
verberando desta magna tribuna ato tão brutal, tão
injustificável, mas, ao mesmo tempo, tão fértil de
ensinamentos.
Já agora, Sr. Presidente, os mascarados ou
os iludidos que viam na União Soviética um
paladino das liberdades do Mundo têm a infeliz
confirmação de que o ato praticado contra a Hungria,
em 1956, não foi um episódio necessário ou
justificável, mas apenas uma conduta premeditada
com objetivo de transformar povos livres em povos
escravos.
O meu protesto, Sr. Presidente, como
cidadão brasileiro, como homem que respeita a
liberdade de seus semelhantes e de todos os povos,
contra tão monstruoso tentado à independência
de um povo que tantas e tão belas contribui-
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ções tem proporcionado à família universal. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador Pedro Carneiro.
O SR. PEDRO CARNEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente e Srs. Senadores,
reportamo-nos em oportunidades anteriores aos
benefícios imediatos obtidos pelo Norte do País e,
especialmente o meu Estado, o Pará, por ocasião da
instalação do Govêrno Federal.
Hoje voltamos a esta tribuna para anunciar a
nossa alegria por uma boa nova para tôda a
Amazônia.
É que uma decisão tomada em Nova Iorque
pela "Green Coffee Association" e publicada no
Jornal do Brasil, edição de ontem, 19-8-1968,
vem aumentar o entusiasmo e as esperanças de
todos nós amazônidas, quando se sabia, se discutia
e se contestava em órgãos do Govêrno, como no
Instituto Brasileiro do Café, a substituição da
sacaria de juta por sacos de papel ou sacos
plásticos.
Só quem desconhece o que representa para a
Amazônia, especialmente para os Estados do Pará e
do Amazonas, a cultura e a industrialização das
fibras de juta e malva, não se intranqüiliza diante de
tais ameaças. O Instituto Brasileiro do Café chegou
mesmo a abrir concorrência visando à compra de
sacaria de papel para acondicionar nosso grande
produto de exportação.
Nós da Amazônia permanecemos em vigília
ante a ameaça do IBC, não concretizada há cêrca de
um ano atrás, face à reação imediata, dos
Governadores da área, de Parlamentares da Região
e da própria classe empresarial do Pará e
Amazonas.
Almejava o Instituto Brasileiro do Café, à
época, razões de ordem técnica e econômica,
esquecendo-se do desemprêgo e da miséria que a
medida, se efetivada, provocaria em tôda a região. Re-

gião essa que as autoridades brasileiras tanto
procuram integrar ao resto do País.
O SR. EDUMUNDO LEVI: – Permite-me V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador.) Eminente
Senador Pedro Carneiro, faz muito bem V. Exa. em
comentar a notícia que teve a bondade de me
mostrar, há pouco tempo, antes de fazer seu
pronunciamento. Em verdade, a nota que V. Exa.
está trazendo a respeito da sacaria para
acondicionamento de café, merece êste destaque,
pois o IBC – ninguém sabe por que – pretendeu e
adotou medida para substituir a sacaria de juta pela
sacaria de fibra sintética. Todos nós da Amazônia,
homens do Pará e do Amazonas, sobretudo,
advertimos as autoridades responsáveis quanto ao
perigo que isso representa para a economia
amazonense. Infelizmente, por maiores que fôssem
nossos esforços, não conseguimos grandes
resultados para obstar aquêle atentado que se vinha
praticando contra a economia amazônica. Agora,
entretanto, creio que a atitude dessa Associação de
Exportadores de Café vem em nosso socorro. Nós,
que estamos sempre interessados em que a
Amazônia se fortaleça e sempre apontamos os
perigos que nos ameaçam, vindos do exterior,
sentimos como que um choque em ver que essa
atitude vem agora justamente em socorro da
economia amazônica. Porque era dentro de certos
órgãos
governamentais
que
se
tramava,
práticamente, a extinção da fibra da juta. Até bem
pouco tempo eu ouvi de um eminente prócer
governamental os seus temores a respeito do futuro
da economia da juta, sobretudo em face da
substituição inevitável da sacaria de café. Mas a
noticia que V. Exª. está comentando traz-nos o
alento de que essa ameaça está desaparecendo; os
grandes importadores mundiais de café não
aceitarão outra embalagem que não seja a de fibra
de juta. Isso fortalece a economia amazônica e nos
dá a certeza de que aquêles milhares de
compatrícios nossos, que tiram o sustento de sua fa-
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mília da atividade juticultora, não terão, de um
momento para outro, a sua iniciativa, o seu meio de
vida totalmente tolhido. Ao contrário, de agora por
diante, encontram a segurança de que todo seu labor
poderá ser mais valorizado. Congratulo-me com V.
Exa., pela iniciativa do comentário, tão oportuno, e
com tôda Amazônia, pelo significado dessa notícia
para a sua economia.
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Obrigado pelo
aparte de V. Exa., em quem reconheço um dos
grandes lideres da Amazônia, daqueles que se têm
batido pelo desenvolvimento daquela região. (Lê.)
A verdade, porém, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, é que nós, amazônídas, que
deveríamos exigir muito e nos alegramos com tão
pouco, não poderíamos deixar de trazer ao
conhecimento desta Casa a boa nova que,
certamente, aumentará o entusiasmo, o otimismo de
todos aquêles que acreditam no desenvolvimento do
setentrião brasiIeiro.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Tem V. Exa. o
aparte.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Nobre Senador,
é com imensa satisfação e não com surprêsa
que ouço V. Exa., porque, como bem diz, os
Parlamentares
da
área
amazônica
têm
permanecido, nas duas Casas do Congresso,
vigilantes. Como Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura que sou, o assunto muito
me preocupou, não só por conhecer a área
amazônica, mas pelo fato de que é o IBC que
abre, todos os anos, o preço para a compra da
sacaria. O pronunciamento de V. Exa. é realmente
oportuno. Há poucos dias, numa das Comissões
desta Casa, ouvimos o Presidente da SUDENE
anunciar que seriam criadas, com recursos fiscais,
duas indústrias de plástico no Nordeste. Era
minha intenção falar sôbre êste assunto,

porque, indiscutívelmente, se essas indústrias se
localizarem no Nordeste, fatalmente irão expandir-se
e prejudicarão o nosso produto básico, a juta.
Congratulo-me com V. Exa. pelo discurso que
pronuncia, em defesa também das organizações
nacionais, porque 80%, hoje, dos produtos – cebola,
batatas e outros – estão sendo embalados em
sacaria de matéria plástica.
O SR. PEDRO CARNEIRO: – Muito obrigado
pelo aparte que me concedeu.
Eis a notícia do Jornal do Brasil, a que nos
referimos anteriormente:
"A Diretoria da Green Coffee Association, de
Nova Iorque, acaba de tomar uma decisão da maior
importância para o Brasil. Decidiu recomendar aos
membros da organização que, de acôrdo com
relatório do seu Comitê de Adjudicação, os cafés
empacotados em material sintético não poderão ser
entregues contra os contratos da Green Coffee
Association of New York, Inc.
O Comitê, com a aprovação da Junta,
recomendou
que
a
Associação
tornasse
essa decisão conhecida tão cêdo quanto possível
aos exportadores e associações de exportadores
nos países produtores, e demais interessados,
que
tencionem
usar
tal
material
para
acondicionamento.
Segundo o relatório, a Associação deverá
ser
informada
detalhadamente
sôbre
as
características das sacas a serem usadas,
mediante amostras das mesmas, enviadas
pelos interessados. Tendo em vista que a
Associação congrega a maioria dos importadores
norte-americanos de café verde, é claro que
a medida mesmo que não tenha sido êsse seu
objetivo, beneficia a produção e a indústria
de juta no mundo e, especificamente, a do
Brasil, onde era grande o perigo que a
ameaçava, diante ela intenção de diversos gru-
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pos ligados ao café de, para enfrentar a autodeterminação, desapareceram por completo as
concorrência, montarem algumas fábricas de sacos esperanças.
O Direito Internacional já não é hoje o que
plásticos."
dizia
o
jurista Tobias Barreto – a bôca de canhão; o
A comunicação que fazemos a V. Ex.as é
Direito Internacional continua sendo o direito da fôrça
movida pelo desejo de que a notícia chegue o mais
e, hoje, é a bomba atômica.
rápido possível aos exportadores de café, e também
A ONU transforma-se, diante de um episódio
para externar a todos os ilustres Colegas, o gáudio, o como êsse, em um organismo caricato, em que pese
júbilo, o entusiasmo e o otimismo que deverá nascer a admiração que seus dirigentes devem merecer do
em cada brasileiro que moureja no Pará e no mundo, pelos inauditos esforços que vêm
Amazonas, ao tomar conhecimento dessa medida despendendo, a fim de preservar êsse estágio
que, de certo modo, protege uma das suas mais precário de paz no mundo.
Tentou a Tcheco-Eslováquia libertar-se do
importantes riquezas: a cultura e industrialização das
jugo ditatorial, fazer também uma abertura
fibras de juta e malva. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – democrática, harmonizar a prática do socialismo com
o respeito aos direitos e às garantias individuais, no
Tem a palavra o Sr. Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (sem revisão do estabelecimento de uma fórmula, que seria talvez o
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na ideal para a humanidade, isto é, preservar a
liberdade, mas com justiça social e com equânime
manhã de hoje, o noticiário transmitido pelas
distribuição das riquezas produzidas pelos povos.
Emissoras do Brasil e de várias outras nações
E sofre as conseqüências do seu gesto. Está
deixaram a opinião pública mundial perplexa.
tendo, talvez, o melhor de sua mocidade massacrada
Decorridos treze anos após o massacre do pelo poderio do colosso russo ante o mundo
povo húngaro, que pretendeu uma saída perplexo, estarrecido, mas que nada pode fazer,
democrática para o socialismo que estava praticando porque nenhuma medida objetiva, prática, para
e libertar-se, em parte apenas, do jugo dominador da conter a brutalidade e a selvageria pode adotar,
Rússia, repete-se o atentado.
desiludido, Sr. Presidente, de todos os outros
O povo de Praga, Sr. Presidente, está, num esforços que de futuro venham a ser feitos pelos
modernos,
para
o
respeito
à
esfôrço heróico, mas inútil, sendo também estadistas
independência
e
à
dignidade
política
das
Nações.
massacrado nas ruas daquela cidade pelo poderio
Um dos institutos que no Direito
do colosso moscovita, que não conteve o seu ato
Internacional
vinha sendo defendido pelas
covarde à responsabilidade de seu próprio Exército,
Nações,
sobretudo
pelas Nações fracas, era
mas usou ainda as fôrças armadas de quatro nações
o da não-intervenção e da autodeterminação,
títeres.
que teve na figura de um dos grandes homens
Desapareceram
as
esperanças,
que
públicos brasileiros, o saudoso Chanceler
já agora se tornam utópicas, de que o esfôrço de San Thiago Dantas, um grande defensor.
estadistas, de homens de sensibilidade, forrados E êle argumentava, precisamente, que o preceito
de humanismo ao longo dos anos, visando da autodeterminação e da não-intervenção,
a estabelecer normas de caráter internacional a ser respeitado pelas grandes potências,
para preservar a paz e o direito dos povos à é a única arma com que poderão contar
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os povos fracos para a preservação de sua
liberdade, do seu direito de autodeterminação.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr. Senador,
V. Ex.ª um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Com prazer.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr. Senador,
no momento em que usa a tribuna para exprobar a
invasão da Tcheco-Eslováquia, V. Ex.ª não expressa
simplesmente um ponto de vista pessoal. V. Ex.ª
expressa, com certeza, a palavra e a posição da
maioria do Senado da República, do Govêrno da
República, porque, em verdade, essa posição
assumida pela União Soviética, através dos seus
satélites, é uma agressão a quantos são
subdesenvolvidos e fracos. V. Ex.ª, por mais de uma
vez, da tribuna, deixou bem claro que a nossa luta é
a luta dos fracos contra os fortes, dos
subdesenvolvidos
contra
os
desenvolvidos.
Novamente isto se faz sentir no mundo e é preciso
que os povos livres clamem contra essa injustiça e
contra essa violência.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Muito obrigado
pelo aparte com que me honra o meu eminente
Colega representante do Piauí, que expressa
também a sua indignação e a sua revolta diante
dêsse abominável atentado praticado pela Rússia e
seus satélites contra a liberdade da TchecoEslováquia.
Mas dizia eu, Sr. Presidente, que êsse
princípio já agora não pode mais ser defendido por
homens que, como eu, várias vêzes propugnaram
pela sua intocabilidade, pensando nestas Nações
fracas e pequenas, sem condições de enfrentar o
potencial bélico das grandes Nações e no perigo que
elas correm, se a opinião mundial não cercar de
garantias êsse instituto do Direito Internacional.
A Tcheco-Eslováquia foi invadida, Sr.
Presidente,
porque
a
Rússia
considerou

que aquela pequena Nação se transformara numa
ameaça ao comunismo.
Não será Cuba uma ameaça à democracia
ocidental? Não será Cuba uma ameaça às
liberdades das Nações latino-americanas, Cuba que
inegàvelmente vem pretendendo exportar pela fôrça
sua revolução? Quem dirá que não, Sr. Presidente?
Antes dêsse episódio, doloroso e sangrento,
que abateu os anseios libertários daquele pequenino
povo, antes dêsse episódio, muitos homens de boavontade, amantes verdadeiramente da paz e da
independência das Nações, defenderam Cuba. Hoje,
não.
Se a Tcheco-Eslováquia foi esmagada por
essa razão, por êsse motivo os povos democráticos
do Ocidente, das Américas, ao sentirem-se
ameaçados pelo comunismo que impera naquela
Nação, também terão o direito de se defender.
Então, o princípio desaparecerá, deixará de figurar
no esfôrço daqueles que pretendiam estabelecer
normas de respeito pela autodeterminação dos
povos e pela não-intervenção.
Sr. Presidente, escutei, desde o primeiro
noticiário de uma das emissôras nacionais, emitido
antes das 7 horas da manhã, escutei sucessivos
outros comunicados que revelam estar o ato de
covardia vitorioso. Não puderam o povo e o exército
tcheco-eslovacos enfrentar o colosso moscovita e
seus satélites. E o que está havendo, Sr. Presidente,
é a reação de grupos de jovens, de trabalhadores e
de estudantes, a serem esmagados sob as rodas
dos tanques russos.
Sr. Presidente, manifesto, também, a
minha repulsa, mais do que a minha repulsa,
a minha repugnância, pelo atentado. E o faço
com desalento e tristeza, porque êle apenas
evidencia que episódios como aquêle a que já
referi, da Hungria, que episódios como o de
São Domingos, que episódios como o do Viet-
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nam continuarão a existir no mundo, quando
estiverem em jôgo interêsses das superpotências,
que querem manter a sua hegemonia sob as áreas
de influência.
E, diante disso, Sr. Presidente, apenas a
apreensão dos outros povos, apenas uma imensa e
terrível interrogação! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, designando para a das 14 horas e 30
minutos a seguinte:
ORDEM DO DIA

pendendo de pareceres das Comissões:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 51, de 1968, de autoria da Comissão
Diretora, que nomeia para o cargo vago de Auxiliar
Legislativo, PL-10, candidato habilitado em concurso
público:
4

Discussão, em turno único, do Requerimento
nº 1.145, de 1967, de autoria do Senhor Senador
1
Vasconcelos Tôrres, solicitando informações ao
Poder Executivo, através do Ministério dos
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Transportes – Rêde Ferroviária Federal –, sôbre
da Câmara nº 106, de 1968 (nº 1.373/68, na Casa de recuperação financeira, administrativa e técnica das
origem, de iniciativa do Sr. Presidente da República, estradas de ferro existentes no País, tendo:
que dispõe sôbre a classe singular de Instrutor de
PARECERES, sob nos 632 e 633, de 1968,
Pára-quedismo (incluído em Ordem do Dia, nos
têrmos do art.º 171, III, do Regimento Interno) das Comissões:
– de Transportes, Comunicações e Obras
dependendo de pareceres das Comissões:
Públicas, favoráveis; e
– de Finanças, deixando de opinar por escapar
– de Projetos do Executivo e
à sua competência.
– de Finanças.
5
2
Discussão, em turno único, do Requerimento
Discussão, em turno único, do Projeto de nº 82, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de
Lei da Câmara nº 107, de 1968 (nº 1.374/68, na Mattos, solicitando informações ao Ministério da
Fazenda sôbre importação de "carro para incêndio"
Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
para o DF e Guanabara, contrariando a opinião do
República, que institui a correção monetária, órgão técnico "ASIND" da CACEX.
nos casos de liquidação de sinistros, coberta por
contratos de seguros (incluído em Ordem do Dia, nos
Está encerrada a Sessão.
têrmos do art. 171, III, do Regimento Interno), de(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 10 minutos.)

156ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 21 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às

14

horas

e

30

minutos,

acham-se

presentes os Srs. Senadores:

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE

Adalberto Sena – Flávio Brito – Edmundo Levi
– Milton Trindade – Pedro Carneiro – Victorino Freire

OFÍCIO

DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
– Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – Wilson DEPUTADOS:
Gonçalves – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – João

Encaminhando à revisão
autógrafos
dos seguintes projetos:
Cleofas – Pessoa de Queiroz – José Ermírio –
Teotônio Vilela – Rui Palmeira – Arnon de Mello –
Júlio Leite – José Leite – Aloysio de Carvalho –
Carlos Lindenberg – Aarão Steinbruch – Aurélio

do

Senado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122, DE 1968
(Nº 214-B/67, na Casa de origem)

Estabelece norma para o cálculo do salário
dos trabalhadores mansalistas, diaristas, horistas, e
Nogueira da Gama – Armando Storni – Pedro dá outras providências.
Vianna – Gilberto Marinho – Benedicto Valladares –

Ludovico – Filinto Müller – Bezerra Neto – Ney Braga
– Adolpho Franco – Attílio Fontana – Daniel Krieger –
Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 35
Srs.

Senadores.

Havendo

número

regimental,

declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da
Ata da Sessão anterior, que é, sem debate,
aprovada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Serão elevadas para NCr$ 0,01 (um
centavo) as parcelas iguais ou superiores à metade
de um centavo, desprezadas as inferiores a tal
quantia, sempre que, para cálculo de salário, seja
necessário subdividi-lo.
Parágrafo único – O Poder Executivo, ao fixar
salários para mensalistas, diaristas e horistas,
observará o disposto no presente artigo.
Art. 2º – Dentro de 30 (trinta) dias da
promulgação desta Lei, o Poder Executivo corrigirá
as tabelas anexas ao Decreto nº 60.231, de 16 de
fevereiro de 1967, a fim de ser obedecido o disposto
na presente Lei.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(As Comissões de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 123, DE 1968
(Nº 3.581-B/66, na Casa de origem)
Modifica o art. 17 da Lei nº 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, que regula a profissão de
corretor de seguros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 17 da Lei nº 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, que regula a profissão de
corretor de seguros, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 17 – É vedado aos corretores e aos
prepostos:
a) aceitarem ou exercerem empregos de
pessoa jurídica de direito público, inclusive de
entidade paraestatal;
b)
serem
sócios,
administradores,
procuradores, despachantes ou empregados de
emprêsas de seguros, salvo aquêles que vinham
exercendo a profissão anteriormente à publicação da
presente Lei e já eram devidamente registrados na
Delegacia Regional do Ministério do Trabalho e
Previdência Social de suas respectivas regiões.
Parágrafo único – O impedimento previsto
neste artigo é extensivo aos sócios e diretores de
emprêsas de corretagem, salvo os que exerciam a
profissão anteriormente à publicação desta Lei,
desde que devidamente registrados na Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho e Previdência
Social de suas respectivas regiões, na forma da
legislação anterior."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor, na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 124, DE 1968
(Nº 498-B/67, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 826 do Código de
Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Dê-se ao art. 826 do Código de
Processo Civil a seguinte redação:
"Art. 826 – Interposta a apelação, o Juiz,
declarando os efeitos em que a recebe, mandará
intimar o apelado, para oferecer em cartório as suas
razões, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único – Sòmente será recebida a
apelação nas Ações do Título I – Livro IV – Ações
Executivas
–
quando
a
parte
vencida,
concomitantemente à entrega da apelação em
cartório, depositar o principal e acessórios da
condenação, em substituição à penhora."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 1968
(Nº 496-B/67, na Casa de origem)
Altera os arts. 3º e 4º do Decreto-Lei nº 58, de
10 de dezembro de 1937, que dispõe sôbre o
loteamento e a venda de terrenos para pagamento
em prestações, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 3º do Decreto-Lei nº 58, de 10
de dezembro de 1937, que dispõe sôbre o
loteamento e a venda de terrenos para pagamento
em prestações, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3º – Desde a data da inscrição do
loteamento, passam a integrar o domínio público do
Município as vias e praças e as áreas destina-
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das a edifícios públicos e outros equipamentos,
constantes do projeto e do memorial descritivo,
ficando autorizado o Registro de Imóveis, a
requerimento da Prefeitura Municipal, a proceder à
transcrição dos referidos bens em nome do
Município."
Art. 2º – O art. 4º do citado Decreto-Lei nº 58
fica acrescido de uma alínea, com a seguinte
redação:
"c) por averbação, as alterações na
denominação dos logradouros objeto do loteamento,
mediante
requerimento
dos
interessados,
acompanhado de documento hábil, fornecido pela
Prefeitura Municipal."
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se o art. 4º do Decreto-Lei
nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, e demais
disposições em contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

da pela Lei nº 3.119, de 31 de março de 1957,
posteriormente modificada pela Lei nº 4.908, de 17
de dezembro de 1965, tendo por objetivo:
a) a construção e exploração de usinas
termoelétrícas no Estado de Santa Catarina,
destinadas a consumir o carvão mineral do referido
Estado e, primordialmente, o carvão secundário
resultante do beneficiamento;
b) a construção e exploração de linhas de
transmissão e subestações destinadas ao transporte
e transformação da energia produzida em suas
usinas geradoras, e a interligação com outros
sistemas em Santa Catarina e em outros Estados;
c) o estabelecimento e exploração de
empreendimentos que diretamente se relacionem
com os objetivos acima.
O seu ato de constituição se deu a 1º de julho
de 1957, tendo sido aprovado pelo Decreto-Lei nº
PARECERES
41.748, de 2 de julho do mesmo ano, a partir de
quando, com base na mencionada Lei nº 3.119, ficou
PARECER
a SOTELCA automàticamente autorizada a
Nº 656, DE 1968
funcionar, inclusive, como emprêsa de energia
da Comissão de Projetos do Executivo, sôbre elétrica.
o Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1968 (nº
O seu capital é o seguinte:
1.394-A, de 1968, na Câmara), que modifica
dispositivos da Lei nº 4.908, de 17 de dezembro de
NCr$
%
1965, e transfere ações da União para a
União ................................
8.437.643,00
51,0
ELETROBRAS.
Centrais
Elétricas
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Brasileiras S/A..................
5.543.984,00
33,5
O projeto ora submetido à nossa consideração
Comissão do Plano do
decorreu de solicitação do Poder Executivo e tem por
2.196.259,00
13,3
objeto modificar dispositivos de Lei nº 4.908, de 17 Carvão Nacional ..............
Siderúrgica
de dezembro de 1965, e transferir ações da União Companhia
para a ELETROBRÁS.
Nacional............................
146.434,00
0,9
Na exposição de motivos que acompanha a Centrais Elétricas de S.
proposição, o Sr. Ministro das Minas e Energia
Catarina ...........................
195.245,00
1,2
acentuou que:
24.645,00
0,1
"A
Sociedade
Termoelétrica
de Mineradores e Particular...
16.544.030,00 100,0
Capivari S/A
–
SOTELCA
– foi cria-
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Nos têrmos do disposto no § 2º do art. 10 da
Lei nº 4.676, de 16 de junho de 1965, sempre que lei
específica obrigue a órgãos federais de qualquer
natureza ou entidades autárquicas e paraestatais
realizarem suas aplicações sob a forma de
subscrição de capital de emprêsas de serviços
públicos de energia elétrica, o que só poderá ocorrer
quando comprovada a rentabilidade do investimento
a que as mesmas se destinem, a subscrição será
feita em nome da União, que a utilizará para
aumento
e
integralização
do
capital
da
ELETROBRÁS.
Enquanto, segundo o § 3º do mesmo artigo,
não se verificar a rentabilidade referida no § 2º acima
mencionado, tais aplicações serão contabilizadas em
conta especial, como auxílio da União, até que,
comprovada a capacidade de remuneração do
investimento, sejam elas convertidas em participação
acionária".
Esclarece ainda S. Ex.ª que, em obediência
aos citados dispositivos, a SOTELCA tem
contabilizada, como auxílio da União, a importância
de NCr$ 10.425.662,00, quantia essa que deverá
dentro em pouco ser transformada em capital, uma
vez que a mencionada emprêsa está em vias de
produzir dividendos.
O art. 3º da Lei nº 4.908 preceitua que a União
deve ter uma participação de 51% no capital da
SOTELCA, o que resulta, na prática, em restringir a
participação acionária da ELETROBRÁS, ex-vi dos
§§ 2º e 3º do art. 10 da Lei nº 4.676, de 16 de junho
de 1965.
Ressalta do exposto que o projeto visa a
permitir que a quantia de NCr$ 10.425.662,00,
contabilizada como Auxílio da União na SOTELCA,
seja transformada em participação acionária da
ELETROBRÁS, modificando, para tanto, o art. 3º da
referida Lei nº 4.908.
Conforme
assinalado,
a
proposição
atende a disposições legais e à conveni-

ência da Administração, encontrando-se, além do
mais, amplamente justificada.
A Comissão manifesta-se, assim, pela
aprovação do projeto, com a alteração constante da
seguinte emenda:
EMENDA Nº 1 – CPE
Inclua-se, in fine do caput do artigo 2º, logo
após a sigla ELETROBRÁS, a seguinte expressão:
"... mantido por esta, em qualquer hipótese, o
domínio de 51% (cinqüenta e um por cento), no
mínimo, do total das ações com direito a voto."
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1968. – Wilson Gonçalves, Presidente – Carlos
Lindenberg, Relator – Edmundo Levi – Mem de Sá –
José Ermírio – Paulo Torres.
PARECER
Nº 657, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A, de 1968,
na Câmara), que modifica dispositivos da Lei nº
4.908, de 17 de dezembro de 1965, e transfere
ações da União para a ELETROBRÁS.
Relator: Sr. José Ermírio
Objetiva o presente projeto revogar a
obrigação estabelecida pelo art. 3º da Lei nº 4.908,
de 17 de dezembro de 1965, que modifica o
dispositivo da Lei nº 3.119, de 31 de março de 1957,
que autorizou a União a constituir uma sociedade por
ações denominada "Sociedade Termoelétrica de
Capivari S/A – SOTELCA", transferindo as ações da
União para a Eletrobrás.
O resultado principal da alteração pretendida
está em permitir que a quantia contabilizada como
auxílio da União seja transformada em participação
acionária da Eletrobrás, pois, na conformidade com
as previsões, a emprêsa SOTELCA está prestes a
alcançar a rentabilidade.
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Como se infere da legislação citada – § 2º do art.
10 da Lei nº 4.676, de 16 de junho de 1965 –, a
participação acionária da União sòmente poderá
tornar-se
efetiva
quando
comprovada
a
rentabilidade do investimento. Ocorre, no entanto,
que para participação acionária da União, tendo
como finalidade o aumento e a integralização do
capital da ELETROBRÁS, resulta imperiosa
a revogação da obrigação estabelecida no art. 3º

da Lei nº 4.908. Isto porque, face a êsse ditame, à
União está reservada a participação de 51%
(cinqüenta e um por cento) em ações com direito a
voto, no capital da SOTELCA, o que viria impedir, na
prática, a participação acionária da ELETROBRÁS,
na forma prevista nos § 2º e 3º do art. 10 da citada
Lei nº 4.676.
A posição atual dos acionistas da SOTELCA é
a seguinte:

ÓRGÃOS

NCr$

União......................................................................................................
Centrais Elétricas Brasileiras S/A...........................................................
Comissão do Plano do Carvão Nacional................................................
Centrais Elétricas de Santa Catarina.....................................................
Companhia Siderúrgica Nacional...........................................................
Mineradores e particulares.....................................................................
TOTAL ..................................................................................................
Desta forma, ao se efetivar a transferência, a
ELETROBRÁS passará a controlar 84,5% das ações
da SOTELCA. Nada mais louvável e justo, por ficar a
direção em mãos da emprêsa do Govêrno. Todavia,
como a proposição, ao revogar expressamente o art.
3º da Lei nº 4.908 supracitada, não manteve as
expressões finais "com direito a voto", pelas quais a
ELETROBRÁS deverá deter a mesma faculdade
outorgada à União, julgamos de bom alvitre que, na
futura Lei, aquelas expressões sejam reproduzidas.
Por estas razões, apresentamos ao projeto a
seguinte:
EMENDA Nº 1 – CF
Ao art. 2º, acrescentem-se
expressões:
"Com direito a voto."

in

fine

as

8.437.463,00
5.543.984,00
2.196.259,00
195,245,00
146.434,00
24.645,00
16.544.030,00

%
51,0
33,5
13,3
1,2
0,9
0,1
100,0

O nosso parecer, portanto, é favorável ao
projeto com a emenda que ora apresentamos.
Sala das Comissões, em 13 de agôsto de
1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – José
Ermírio, Relator – Clodomir Millet – Paulo Torres –
João Cleofas – Mem de Sá – Mello Braga –
Fernando Corrêa – Carlos Lindenberg – Bezerra
Neto.
PARECER
Nº 658, DE 1968
da Comissão de Agricultura, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 98, de 1968 (nº 2.180-B/64, na
Câmara), que institui o "Dia do Colono", a ser
comemorado em 25 de julho de cada ano.
Relator: Sr. Ney Braga
O projeto sob exame institui o "Dia do Colono",
a ser comemorado em 25 de julho de cada ano.
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Ao justificar a proposição, seu ilustre autor
expendeu,
dentre
outras,
as
seguintes
considerações:
1º – que o agricultor, o homem do campo, não
mereceu ainda do legislador a homenagem que o
projeto postula;
2º – que quase tôdas as classes de
trabalhadores, pelo menos as mais expressivas, já
têm o seu dia, a sua data festiva;
3º – que escolheu o 25 de julho porque
assinala o início da imigração organizada, com a
chegada da primeira leva de imigrantes de origem
germânica, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul,
nessa mesma data no ano de 1824.
Como se vê, a proposição presta justa
homenagem ao trabalhador do campo, em idêntica
ordem de procedimento à adotada em referência, por
exemplo, ao professor, ao estudante, ao trabalhador,
ao soldado, ao bombeiro etc.
Assim,
a
Comissão
manifesta-se
favoràvelmente ao projeto, com cujos objetivos
concorda plenamente.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1968. – José Ermírio, Presidente – Ney Braga,
Relator – João Cleofas – Milton Trindade – Attílio
Fontana.
PARECER
Nº 659, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1967, que
altera a redação do art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.

da

Relator: Sr. Josaphat Marinho
Propõe
o
nobre
Senador
Gama, através dêste projeto,

Nogueira
a altera-

ção do texto do art. 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Segundo salienta na justificação, a proposição
destina-se a corrigir lacuna da lei, sugerindo o
reconhecimento do direito do empregado ao
afastamento, por cinco dias, com manutenção do
salário e demais vantagens legais, em caso de
doença grave de dependente declarado em sua
carteira profissional.
2. Assim, aos casos de ausência justificada,
quer os originários da Consolidação, quer os
introduzidos pelo Decreto-Lei nº 229, de 28 de
fevereiro último, e que são repetidos, o projeto
acrescenta o de falta do empregado até cinco dias,
por motivo de doença grave, devidamente
comprovada, de dependentes declarados em sua
carteira profissional.
3. A providência concilia-se não só com o
sistema da Consolidação e de suas modificações,
como se ajusta ao regime adotado no serviço
público.
Se houvesse sido encaminhado ao Congresso
Nacional o projeto do Código do Trabalho, não se
justificaria iniciativa isolada em tôrno de matéria
como a tratada na proposição.
Do encaminhamento do projeto do Código do
Trabalho, porém, não tem notícia o Poder
Legislativo.
4. Nestas condições, e desde que não ocorre
inconstitucionalidade nem injuridicidade, o projeto
pode ter tramitação regular, cabendo à Comissão de
Legislação Social dizer do mérito da proposição, na
forma do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1967. – Milton Campos, Presidente – Josaphat
Marinho, Relator – Rui Palmeira – Menezes Pimentel
– Aloysio de Carvalho – Antônio Carlos.

– 120 –
PARECER
Nº 660, DE 1968
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1967, que altera
a redação do art. 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
Relator: Sr. Arthur Virgílio
De autoria do eminente Senador Nogueira da
Gama, o presente projeto dá nova redação ao art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata
das hipóteses em que o empregado pode deixar de
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e
demais vantagens legais, com a finalidade de incluir,
entre essas, a do afastamento "até 5 (cinco) dias
consecutivos, em caso de doença grave,
devidamente
comprovada,
de
dependentes
declarados em sua carteira profissional".
2. O autor, em sua justificação, após
demonstrar o avanço das Leis Trabalhistas em nosso
País, ressalva:
"Certos casos, no entanto, continuam sem a
devida proteção legal, constituindo motivo de
preocupação constante para os legisladores e o
Govêrno, os quais, através de medidas novas, têm
procurado corrigir tais situaçôes."
Ressalta o autor o recente Decreto-Lei nº 229,
de 1967, que alterou, em seu art. 11, a redação do
art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
ampliando as hipóteses de afastamento do
empregado, sem prejuízo do salário, de forma justa e
humana.
A hipótese prevista no projeto, salienta o autor,
já existe, há muito tempo, de forma bem mais ampla,
para o funcionário público.
Ainda
na
justificação,
o
autor,
esclarecendo, também, que o projeto mantém
as normas já existentes na Consolida-

ção das Leis do Trabalho, bem como as inovações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 229, de 1967, sôbre
a nova hipótese, assim se expressa:
"Os dependentes do empregado têm direito à
assistência médica, hospitalar e farmacêutica.
Acontece que, conforme o caso, necessitam mais da
presença do empregado do que, própriamente, de
remédios, ministrados por pessoas estranhas."
3. A Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa opinou pela constitucionalidade e jurídicidade
do projeto, entendendo o Relator da matéria, o nobre
Senador Josaphat Marinho, que:
"A providência concilia-se, não só com o
sistema da Consolidação e de suas modificações,
como se ajusta ao regime adotado no serviço
público."
4. Esta Comissão, a 20 de fevereiro do
corrente ano, aprovou o parecer do então Relator da
matéria, o ilustre Senador Júlio Leite, solicitando a
audiência do Ministro do Trabalho e Previdência
Social.
O Relator julgou de bom alvitre essa audiência
por entender tratar-se de "uma revisão do DecretoLei nº 229, de 1967", e que "tendo o Executivo
alterado, há menos de um ano, o art. 473 da
Consolidação, deve haver razões que militem contra
ou a favor de uma nova revisão do dispositivo", que
devem ser conhecidas.
Essa audiência foi solicitada por duas vêzes
ao referido Ministério, não tendo sido respondida.
5. Data venia, não se trata de uma revisão
do Decreto-Lei nº 229, de 1967, nem de uma
revisão do dispositivo da Consolidação em sua
essência, em sua substância, mas, tão-sòmente,
da inclusão, na relação das hipóteses em que o
empregado pode afastar-se do emprêgo, sem
prejuízo, de mais um caso. A ordem de seqüência
dessa relação é colocada, pelo projeto, de forma
mais perfeita no tocante à técnica legislativa.
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É o caso, pois, tão simplesmente, de
analisar-se o mérito do que é proposto, ou
seja, se é justo ou correto que se reconheça ao
empregado o direito de deixar de comparecer
ao serviço, sem prejuízo do salário e demais
vantagens legais, até cinco dias consecutivos, em
caso de doença grave, devidamente comprovada,
de dependentes declarados em sua carteira
profissional.
6. A medida proposta pelo projeto, a nosso
ver, é inteiramente justa, humana e correta,
entrosando-se com os objetivos de Justiça Social,
que devem imperar no campo do Direito Social.
Além do mais, cumpre salientar, está de inteiro
acôrdo com o espírito que norteou e levou o
Govêrno, no artigo 11 do Decreto-Lei nº 229, de
1967, a alterar o referido artigo 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho, que se encontrava obsoleto,
inovando, ampliando as hipóteses nêle referidas,
humanizando o preceito.
7. Se o próprio Govêrno assim agiu, é que o
artigo legal, realmente, devia ser melhorado e
ampliado, uma vez que se encontra superado, sem
condições de atender às necessidades do
empregado.
A hipótese proposta pelo projeto escapou, no
entanto, à atenção do Govêrno, nada impedindo,
sob qualquer aspecto, seja incluída agora, bem
como outras que, para o futuro, venham a ser
lembradas.
É, ainda, oportuno ressaltar que os
funcionários públicos, consoante dispõe o art. 106,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 1.711, de 1952 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União), podem
obter licença "por motivo de doença na pessoa de
ascendente, descendente, colateral, consangüíneo,
ou afim até o 2º grau civil e do cônjuge do qual
não esteja legalmente separado, desde que
prove ser indispensável a sua assistência pessoal
e esta não possa ser prestada simultâneamente
com o exercício do cargo", até um ano,

com vencimento integral, e acima dêsse prazo, até
dois anos, com dois terços do vencimento ou
remuneração".
É impossível, pois, não se reconhecer ao
empregado o direito a, pelo menos, cinco dias. Notese, ainda, que a permissão não é tão ampla como a
dos funcionários públicos e diz respeito, tãosòmente, aos casos de doença de dependentes
"declarados em sua carteira profissional".
8. Dessa forma, entendemos ser a medida
oportuna e justa, sendo humano que se reconheça ao
empregado o direito de assistir seu filho ou dependente
em caso de doença grave, dando-lhe a assistência não
sòmente material, mas, especialmente, a espiritual, em
momento em que ela é mais necessária.
9. Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1968. – Attílio Fontana, Presidente – Arthur Virgílio,
Relator – Adolpho Franco – Milton Trindade.
PARECER
Nº 661, DE 1968
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 1968 (n 408-B/67,
na Câmara), que dispõe sôbre a jurisdição da Junta de
Conciliação e Julgamento de Ribeirão Prêto, no Estado
de São Paulo, e dá outras providências.
Relator: Sr. Milton Trindade
De iniciativa do Deputado Francisco Amaral, o
presente projeto dispõe, em seu artigo 1º, que a
"Junta de Conciliação e Julgamento de Ribeirão
Prêto, da 2ª Região da Justiça do Trabalho, no
Estado de São Paulo, passa a ter jurisdição limitada
ao território atual da Comarca do mesmo
nome". Estabelece, ainda, o parágrafo único
do mesmo artigo que os feitos em curso na
referida Junta, não mais da sua competência,
desde que não tenha sido iniciado o seu julga-
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mento ou não estejam em fase de execução, serão
remetidos aos Juízes de Direito competentes.
2. Justificando o projeto, o autor invoca,
inicialmente, as seguintes razões:
"Temos, em diversas oportunidades, nos
batido pela extensão da jurisdição de Juntas de
Conciliação e Julgamento a outras comarcas
vizinhas daquelas em que estão sediadas. Visamos,
com isso, permitir que um maior número de
empregados e empregadores possam ter a
oportunidade de propor suas questões nos órgãos da
Justiça do Trabalho que, além de especializados,
são, geralmente, mais rápidos.
Hoje o nosso projeto tem um objetivo oposto.
Cuidamos de obter do Congresso Nacional
a redução da jurisdição de uma Junta de
Conciliação e Julgamento. E se nos abalançamos
a fazê-lo é porque algo de grave nos impõe
êsse dever."
Afirma, ainda, que a mencionada Junta é, no
seu entender, a de maior território jurisdicional em
todo o País, abrangendo "nada menos de dezoito
municípios da importante região da Mogiana", sendo
a área de sua jurisdição de 6.914 km2. Afirma,
também, o autor – e anexa quadros demonstrativos
para prová-lo – que os interessados, para irem a
Ribeirão Prêto acompanhar um feito, são obrigados a
despender, constantemente, quantia apreciável, com
perda de tempo e outros prejuízos.
Afirma, em continuação:
"Ora, diante de tal situação, é evidente
que êsses Municípios devem ser desmembrados
da jurisdição daquela Junta de Conciliação e
Julgamento. Longe de prestar serviço a tais
jurisdicionados, aquela Junta é um castigo para
êles, obrigados a grandes deslocamentos e
a grandes despesas com viagens e, em
muitos casos, até pernoites. E o que é mais

triste: essas zonas são fortes em agricultura. E todos
sabem a vida miserável do trabalhador rural, uma
vez que não há fiscalização trabalhista no campo,
onde raros são os empregadores que pagam o
salário-mínimo a seus trabalhadores. Ficam assim
êsses trabalhadores num círculo vicioso: não
ganham o salário-mínimo, mas não têm meios
sequer de ir a Ribeirão Prêto, reclamá-lo na Junta de
Conciliação e Julgamento."
E conclui:
"Voltando os demais Municípios para a
jurisdição dos Juízes de Direito, das respectivas
comarcas, os trabalhadores e os empregadores verse-ão livres de longas caminhadas ou das caras
viagens até a "Capital do Café": os ilustres juízes de
Direito não ficarão sobrecarregados, pois são
diversas as comarcas e tôdas elas comportam essa
reentrada na administração da Justiça do Trabalho.
E, assim, a Junta de Ribeirão Prêto estará em
condições de, por mais algum tempo, atender
satisfatòriamente a população obreira e patronal do
importante centro que é."
3. A matéria, na Câmara dos Deputados, foi
objeto de estudos por parte das Comissões de
Constituição e Justiça – que opinou pela sua
aprovação, na forma de um Substitutivo – e de
Legislação Social, que se manifestou favoràvelmente
ao Substitutivo, tendo o Relator assim se
expressado:
"Pela incapacidade técnica de funcionamento,
amplamente demonstrada na justificativa do nobre
Deputado Francisco Amaral, verifica-se quão
oportuna é a desvinculação dos demais Municípios
da Junta de Conciliação e Julgamento de Ribeirão
Prêto.
Ora, se a legislação existe é para a obtenção
do bem comum, e, no caso presente, tal não
acontece. Avolumando-se trabalho demais na Junta
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de Ribeirão Prêto, o que com certeza está
ocorrendo, a mesma fica impossibilitada de prestar a
assistência jurídico-trabalhista, motivo de sua
criação."
4. Estabelece a Constituição do Brasil, em seu
artigo 133, § 4º, que a Lei disporá sôbre a jurisdição
dos órgãos da Justiça do Trabalho, dispondo, ainda,
o § 2º do mesmo artigo, que a Lei poderá, nas
Comarcas onde não forem instituídas Juntas de
Conciliação e Julgamento, "atribuir sua jurisdição aos
Juízes de Direito."
Não há, assim, qualquer dúvida quanto à
competência do Congresso, sendo a medida
proposta, conforme, aliás, entendeu a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
jurídica e constitucional.
5. No mérito, cumpre esclarecer que esta
Comissão se tem manifestado favoràvelmente à
ampliação ou extensão das jurisdições das Juntas
de Conciliação e Julgamento da Justiça do
Trabalho, quando verifica que os Juízes de Direito
de Municípios limítrofes ao em que existe a
Junta encontram-se assoberbados com o número
de feitos ou causas sob o seu exame. Assim
tem entendido porque tal fato prejudica a celeridade
de julgamento que deve preponderar na Justiça
do Trabalho. A recíproca, entretanto, é verdadeira:
se determinada Junta ficar com múltiplos encargos,
atendendo, como no caso, a cêrca de dezoito
Municípios; se os jurisdicionados têm que passar
por diversos sacrifícios para acompanharem a
causa ou feito em que sejam interessados, com
diversos prejuízos; se o julgamento das ações
trabalhistas, face a essas razões, estiverem lentos,
sem possibilidade de serem julgados em tempo
razoável, estará a Junta impossibilitada de
exercer as funções para as quais foi criada,
estará desvirtuando o próprio princípio que
determinou
a
instituição
da
Justiça
do
Trabalho. Nesses casos, então, deve ser feito
o oposto, ou seja, limitar-se a jurisdição da Junta à

Comarca onde se encontra, devolvendo-se as
causas ou feitos em curso aos Juízes de Direito
competentes.
6. No nosso entender, após tantos anos de
existência, a cúpula dirigente da Justiça do Trabalho,
ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, deveria
realizar um levantamento geral, em todo o País, da
situação real dessa Justiça, inclusive no interior mais
distante, e propor ao Congresso a sua reformulação
global e não simples e pequenas alterações.
Enquanto isso não acontece, entretanto, cabe
a nós, Congressistas, na medida do conhecimento
de cada um, ir propondo a extensão ou diminuição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, como no
caso presente.
7. Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1968. – Attílio Fontana, Presidente, eventual – Milton
Trindade, Relator – Adolpho Franco – Arthur Virgílio.
PARECER
Nº 662, DE 1968
da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 1968 (nº 3.401C/66, na origem), que autoriza o Ministério da
Aeronáutica a doar à Prefeitura Municipal de Três
Lagoas, no Estado de Mato Grosso, lote de terreno,
situado no Bairro da Aviação.
Relator: Sr. Sebastião Archer
1. O presente projeto autoriza o Ministério da
Aeronáutica a doar à Prefeitura de Três Lagoas, no
Estado de Mato Grosso, o terreno onde se localizava
o antigo aeroporto da cidade, hoje sem utilização, em
virtude de as instalações do Núcleo de Proteção ao
Vôo terem sido transferidas para as áreas do
aeroporto de Urubupungá.
2. Na justificativa, informa o Autor,
Deputado Federal Wilson Martins, que o
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Município de Três Lagoas possui os seguintes
aeroportos:
a) o "velho", no Bairro da Aviação;
b) o "nôvo", instalado em área de 150
hectares;
c) o construído pela CELUSA.
3. Assinala a justificativa que o aeroporto
antigo tem localização contra-indicada, pois
fica muito próximo da cidade – que precisa
do terreno para expandir-se, não podendo, por
isso, vir a ser, novamente, utilizado. Preferível,
portanto, é que volte ao patrimônio municipal (de
onde saiu, por doação), excluindo-se a área em que
estão situados os prédios construídos pela União e
que vêm sendo ocupados pelos integrantes do
Núcleo de Proteção ao Vôo do Aeroporto de
Urubupungá.
4. Na Câmara, a proposição obteve
pronunciamento favorável de tôdas as Comissões
Técnicas e mereceu a aprovação de Plenário.
5. Quanto ao mérito, o projeto não apresenta
inconvenientes, pois não ofende ao princípio da
segurança, defesa e autonomia do Estado. Em
outras palavras, nenhum prejuízo acarreta à
segurança e à defesa das relações que se
processam dentro do conjunto nacional do País,
porque:
a) possibilita o crescimento da cidade de Três
Lagoas, com o loteamento da área do antigo
aeroporto;
b) respeita os imóveis construídos pela
União;
c) permite o atendimento de grande
parte da população local, no que se refere à
obtenção de lotes para construção de casa
própria.
6. O Ministério da Aeronáutica, ouvido sôbre o
projeto, manifestou plena concordância com o objetivo
visado, conforme se depreende do Aviso nº 3-GM 381,

do Titular daquela Pasta, no qual se lê o seguinte trecho:
"Tenho a honra de informar a V. Ex.ª que
foram concluídas, no dia 10 do corrente mês, as
negociações visando à doação a êste Ministério da
área do aeroporto de Urubupungá, para onde foram
transferidas as instalações do Núcleo de Proteção ao
Vôo, antes sediado no campo de Três Lagoas."
7. O Município de Três Lagoas não foi incluído
entre os que interessam à segurança nacional (Lei nº
5.449, de 4 de junho de 1968).
8. Em face do exposto, somos pela aprovação
do projeto de lei ora em exame.
Sala das Comissões, em 16 de agôsto de 1968.
– Paulo Torres, Presidente – Sebastião Archer, Relator
– Mello Braga – Lobão da Silveira – Filinto Müller.
PARECER
Nº 663, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 91, de 1968 (nº 3.401-C/66, na origem),
que autoriza o Ministério da Aeronáutica a doar à
Prefeitura Municipal de Três Lagoas, no Estado de Mato
Grosso, lote de terreno situado no Bairro da Aviação.
Relator: Sr. Bezerra Neto
1. O presente projeto autoriza o Ministério da
Aeronáutica a doar, à Prefeitura Municipal de Três
Lagoas (MT), lote de terreno situado no Bairro da
Aviação.
2. Justificando a proposição, seu autor
esclarece que há três campos de pouso na referida
cidade e que os terrenos, onde os mesmos se
localizam, pertencem àquela Secretaria de Estado.
São êles:
1) o velho aeroporto, no Bairro da Aviação,
descrito no projeto;
2) o nôvo aeroporto, instalado em área de 150
ha; e
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3) o aeroporto construído pela CELUSA em
terreno doado, também, pela Prefeitura.
"Ocorre que, com a inauguração de dois
campos novos", prossegue a justificação do projeto,
"tornou-se o primeiro desnecessário e até contraindicado por situar-se junto à cidade".
3. A Comissão de Segurança Nacional da
Câmara, examinando a proposição, resolveu solicitar
ao Ministério da Aeronáutica informações sôbre o
projeto.
A referida Secretaria de Estado, através do
Aviso nº 3-GM-381, afirma que "não há
inconveniente por parte do Ministério da Aeronáutica
no prosseguimento do projeto".
E isto porquanto foram concluídas "as
negociações visando à doação a êsse Ministério da
área do aeroporto de Urubupungá, para
onde foram transferidas as instalações do Núcleo
de Proteção ao Vôo, antes com sede no campo de
Três Lagoas".
4. O artigo 1º do projeto esclarece que o
terreno tem 929.800 m2 de área e está situado à
margem esquerda da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil.
O artigo 2º exclui da área de doação 5.075
m2, onde estão situados 3 (três) imóveis
residenciais, ocupados por militares integrantes do
Núcleo de Proteção ao Vôo do Aeroporto de
Urubupungá.
5. Do ponto de vista que cabe a esta
Comissão analisar, convém dizer que o artigo 3º
prescreve expressamente que "as despesas
decorrentes
da
doação,
sejam
quais
forem, serão feitas pela Prefeitura Municipal
de Três Lagoas".
6. Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968 – João Cleofas, Presidente eventual – Bezerra
Neto, Relator – Mello Braga – Pessoa de Queiroz –
José Leite – Manoel Villaça – Júlio Leite – Adolpho
Franco – Clodomir Millet – Leandro Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência recebeu Mensagem do Sr. Presidente da
República, de nº 24/68 (CN), encaminhando projeto
de lei para tramitação na forma estabelecida no art.
54, § 3º, da Constituição.
Trata-se de projeto que dá nova redação ao
art. 1º da Lei nº 5.311, de 18 de agôsto de 1967, que
dispõe sôbre a criação de cargos no Quadro de
Pessoal do Ministério do Exército, para melhor
atender às organizações de saúde do Exército.
Para leitura do expediente e demais
providências iniciais da tramitação da matéria,
previstas no art. 1º da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 1967, a Presidência convoca
Sessão conjunta a realizar-se hoje, 21 de agôsto, às
20 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos
Deputados.
A Presidência recebeu resposta aos seguintes
Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Domício Gondim
– Nº 1.049/68, enviada pelo Ministro das
Minas e Energia (Aviso nº GM-488, de 19-8-68);
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nº 566/68, enviada pelo Ministro da
Agricultura (Aviso nº 363/AP/Br, de 20-8-68);
– Nº 603/68, enviada pelo Ministro das Minas
e Energia (Aviso nº GM-486, de 19-8-68);
– Nº 741/68, enviada pelo Ministro das Minas
e Energia (Aviso nº GM-491, de 19-8-68);
– Nº 786/68, enviada pelo Ministro das Minas
e Energia (Aviso nº GM-489, de 19-8-68);
– Nº 792/68, enviada pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social (Aviso nº 489, de 18-8-68);
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Nº 636/68, enviada pelo Ministro das Minas
e Energia (Aviso nº GM-487, de 19-8-68);
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– Nº 761/68, enviada pelo Ministro da Marinha
(Aviso nº 2.498, de 19-8-68);
– Nº 768/68, enviada pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social (Aviso nº 498, de 18-8-68);
De autoria do Senador Aarão Steinbruch
– Nº 772/68, enviada pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social (Aviso nº 490, de 19-8-68);
De autoria do Senador Péricles Pedro
– Nº 801/68, enviada pelo Ministro da
Agricultura (Aviso nº 364/AP/Br, 20-8-68);
De autoria do Senador Raul Giuberti
– Nº 823/68, enviada pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social (Aviso nº 491, de 19-8-68).
Há vários oradores inscritos. O primeiro dêles
é o nobre Senador José Ermírio, a quem dou a
palavra.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente e Senhores
Senadores: antigamente, sòmente a Bancada da
situação, devidamente alertada pela própria
sensibilidade, denunciava à Nação todos os
processos subterrâneos em curso, que se
articulavam com o objetivo de intranqüilizar o País.
Hoje, a Oposição se alinha, por minha voz isolada e
atendendo aos apelos de minha consciência, para
expor ao Senado da República as conclusões
melancólicas que nos açoitam, ante as terríveis
ilações que se tiram do quadro contemporâneo.
O inimigo do Govêrno não está instalado,
infelizmente, no seio da Oposição. Está – eis a
verdade –, em parte, dentro dêle, auxiliando numa
emprêsa de degradação nacional, de empobrecimento
coletivo, de assalto frio e indiscriminado às nossas
reservas ou atividades lucrativas. E para que isso
ocorra, na suavidade implacável dos fatos
consumados, o que se engendra? O que é preciso
montar como pano de fundo? Atiçar a mocidade

insatisfeita, manipular misteriosos cordéis, de que
não se descobre a ponta, fabricar um clima de
agitação e, no meio das desordens, abrir as
comportas do País para a criminosa e impatriótica
tarefa alienadora.
Não há outro raciocínio plausível, outra
ilação a tirar do quadro brasileiro. Aqui e ali
inocentes úteis se agrupam em cândidas campanhas
reivindicatórias, sem sentirem que estão impelidos
por grupos empenhados em convulsionar o País,
apagar as luzes da platéia, desligar o palco, para
a montagem custosa do cenário antinacional. A
verdade é que os extremistas se encontram
no vértice dos seus interêsses. Anarquistas
internacionais da direita e da esquerda se unem
na indústria do pânico, o que faz homens do
Govêrno subverterem o compromisso democrático,
transformando-o em generosa cessão de nossas
riquezas. E depois tudo volta à calma, sob a tutela
estrangeira, com os testas-de-ouro pousando de
comandante em barco alheio que, ostentando
bandeira nossa, pescam em nossos mares e
recolhem o produto aos armazéns dos grupos
alienígenas.
O
Conselho
de
Segurança
Nacional
deve enfocar as investigações contra êsses
redutos antibrasileiros, pois nêles está instalado
o quartel-general do antigo entreguismo, hoje
transformado em cartório de doação do que é
nosso.
É essa, Senhores Senadores, a segunda
arrancada dos doadores e privilegiados. A
primeira se deu após a Revolução, quando o
Presidente da República e os quartéis foram
misteriosamente impregnados de um sentimento
de autodefesa exagerado, nascido das elocubrações
fantásticas dos corporations, êsse regimento
bisonho de patrícios subvencionados em dólares.
Das falsas informações dos apátridas decorreu
o endurecimento, durante o qual deslancharam a
desnacionalização industrial e a extração de nossa
petroquímica, arrancada, em parto sem dor, do
ventre da Petrobrás.
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Agora, a técnica não pode ser a mesma.
Tentou-se criar atmosfera de ódio instigando-se o
Govêrno contra os cassados. A estratégia falhou.
Volta-se à carga com a descoberta do filão de ouro:
instigar a inteligência môça contra o estado de
coisas.
Ora, desde que no mundo as gerações
se defrontaram, os mais velhos vivem a reflexão
da experiência e os moços a indocilidade do
sangue nôvo. A massa era, pois, prêsa fácil. E no
paiol de uma juventude relegada atiçou-se o fogo
da
discórdia.
E
enquanto
as
labaredas
do inconformismo, da violência, crepitam nas
universidades e nas ruas, o grupo de avanço
transfere moradia para as antecâmaras do Govêrno
para arrancar mais e mais das entranhas da Nação
espoliada.
Em meio à cortina de fumaça das agitações
repontam fragmentàriamente depoimentos, comentários,
opiniões, recolhidos pela imprensa tolerante, em
defesa da alienação escandalosa que se faz na
face do povo. E não falta quem empreste a
inteligência para causa tão infeliz. Ainda agora, no
dia 19 de agôsto, o vespertino "O Globo" coleciona
várias opiniões encomendadas em tópico a que se
deu o título de "Desnacionalização ou estatização".
Figura ali, por exemplo, citação de trabalho do
Professor Mário Simonsen, em que tenta demonstrar
que entre 1964 e 1966 o ingresso de capitais
estrangeiros no Brasil ascendeu a 172 milhões de
dólares, enquanto a nacionalização da "Bond and
Share" e da Cia. Telefônica foi de 231 milhões de
dólares. A observação é supinamente graciosa, pois
o ilustre professor manipula as estimativas a seu
talante, sem acentuar que a nacionalização de
emprêsas deficitárias foi outra trama contra o País,
consideradas as avaliações generosas e os altos
preços pagos. Não esclareceu, também, que os 172
milhões de dólares entrados tiveram aplicação
em indústria de alta rentabilidade, enquanto nós in-

vestimos as nossas divisas em um "monte de ferro
velho" conhecido como A.M.F.O.R.P. Diz, ainda, o
ilustre Professor Simonsen, deva existir limitação no
acesso de firmas alienígenas no mercado nacional
de crédito. A observação é correta e por ela
se visualiza o clima de privilégio que se garante
ao estrangeiro e o sufocamento reservado às
potencialidades
brasileiras.
Enquanto
nos
estrangulamos em complacência, o México, pela sua
associação nacional de bancos, corta 95% do crédito
a firmas estrangeiras ou a elas associadas. Aqui, ao
contrário, editamos instruções, como as 276 e 289
da antiga SUMOC, além de o Govêrno autorizar
empréstimos bancários até 50% a emprêsas nãonacionais, para prestigiar a dominação estrangeira.
RessaIte-se, ainda, que o Professor Simonsen, em
suas observações, sempre se refere a firmas
nacionais e não a firmas brasileiras. Isto porque a
atual Constituição, modelada sob os auspícios da
doação, cria favorecimentos enormes ao interêsse
estrangeiro, inclusive lhe favorece o rótulo nacional
para que se enriqueça à nossa custa.
No mesmo artigo, o Sr. Ministro Macedo
Soares é citado colaborando com uma estatística
que pretende demonstrar não têrmos motivos para
queixas, pois no sistema industrial nosso a
predominância é brasileira. E não era para ser,
Senhor Ministro? Talvez por isto, em hora que o
mercado de veículos pede produção, como de
caminhões, a Fábrica Nacional de Motores é
entregue a grupos estrangeiros sem a menor
cerimônia. Para que se tenha uma idéia do quanto foi
desastrosa e inoportuna a venda da FNM, basta citar
que na conformidade das estatísticas publicadas
pela Conjuntura Econômica, de julho dêste ano, a
produção de caminhões pesados, considerando-se
os períodos de janeiro a abril dos anos de 1967 e
1968, aumentou de 68,6% e caminhões médios de
68,9%. E é nessa ocasião, Srs. Senadores, que se
vende a Fábrica Nacional de Motores!
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O Govêrno não sofreu o impacto, porque
estava distraído a dissolver passeatas empresadas
por negocistas dos extremos, infiltrados na alma do
País. Mas, repete O Globo, o Sr. Ministro tranqüiliza
a Nação dizendo: "Não existe nenhuma estatística
que comprove índices de desnacionalização da
indústria brasileira como um todo". É lógico, Sr.
Ministro – respondemos nós. A desnacionalização
se faz em parte, e gradativamente, como fêz V.
Exª. Quando tivermos estatísticas, elas serão
publicadas em língua estrangeira e nós teremos que
traduzi-las.
Informo a Vossas Excelências que 90% das
estatísticas que recebo vêm dos Estados Unidos,
Inglaterra, Alemanha e França. Enquanto a agitação
referve nas ruas, a Petrobrás é tirada da mira
petroquímica. Funda-se outra grande emprêsa, com
capital misto, atribuindo-se ao monopólio estatal
percentagem mínima na participação geral.
Sabem os Senhores Senadores qual a opinião
do verdadeiro, do sadio nacionalismo nesse campo:
a petroquímica é filha privilegiada, a galinha dos
ovos de ouro do petróleo. Enchemos o peito para
rejubilarmos com a Petrobrás, e entregamos a
petroquímica à fruição e gôzo de grupos, embora
prestigiosos e atuantes, mas de vigorosa conotação
estrangeira. Ao invés de defender-se a liderança do
investimento para a Petrobrás, a esta – como se
estivesse a mendigar favores – só se atribuem 25%
de participação.
E nem se diga que os financiamentos
estrangeiros não seriam fàcilmente conseguidos,
sem a participação de grupos mesclados, que os
advogam no exterior. O argumento é inaceitável, pois
financiam a emprêsa a Agência Internacional para
o Desenvolvimento (AID), o Banco Mundial e, em
nossa área, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, com a ajuda mínima de bancos
particulares, também nossos. São, pois, em-

prêsas oficiais de crédito, de contrôle governamental
ou oficioso, que terão condições de contratar com a
Petrobrás, não carecendo da intermediação de
qualquer outro grupo.
A Petrobrás sofre, assim, outro golpe. Perde
outra oportunidade de tornar mais vigorosos os seus
esteios, e se enfraquece plantando em terra alheia.
Lembremos, mais uma vez, do exemplo do
México, a que já me referi nesta Casa. A indústria
petroquímica daquele país se expandirá, em 1968,
em 29%, contando a PEMEX com 28 fábricas
petroquímicas em funcionamento e mais 9 a serem
instaladas ainda êste ano, sendo os investimentos
nos últimos três anos da ordem de 320 milhões de
dólares. Esta informação está contida nas notícias
do dia 10 de julho dêste ano, do Conselho
Interamericano de Comércio e Produção.
Há ainda outro assunto. Sem afastar-me da
linha de protesto e de defesa, desejo tecer
comentários em tôrno do recente decreto
presidencial que dilatou a Zona Franca, beneficiando
tôdas as Unidades da Amazônia Ocidental, evitando,
dessa forma, o despovoamento do interior, diante do
crescente êxodo para Manaus. Não se pode
sublinhar a providência com uma crítica negativa,
pois a intenção de abrir-se as fronteiras de além-mar
traz em si alentos civilizadores ao lado de estímulos
de tôda a sorte.
Há, todavia, ângulos de fragilidade que devem
ser apagados pela ação previdente do Govêrno. A
ocupação estrangeira, que aos poucos se acomoda
por mercê de um mar aberto, deverá submeter-se ao
rigorismo de uma fiscalização nacional indormida.
Configura-se evidente a ameaça de propagarse, multiplicar-se, fortalecer-se, transformando
em um quisto antinacional, com o conseqüente
surgimento de poderoso empresariado tangido
por interêsses conversíveis em moeda alienígena.
Por outro lado, evidente se desenha o perigo
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de que a liberdade de fronteira crie facilidades ainda
maiores para o contrabando de nossas reservas
minerais, pois do tráfego aberto em zonas ricas
decorrerá a impossibilidade material de uma
vigilância severa. O decreto presidencial não define
claramente o setor beneficiado, limitando-se a
estender as facilidades "às áreas pioneiras, zonas de
fronteira e outras localidades da Amazônia
Ocidental". A intenção é, portanto, correta e
concreta, mas a conceituação é vaga e a definição é
generosamente ampla. Daí a ameaça, daí o perigo.
A abertura não é feita senão para a infiltração
consentida de uma contribuição civilizadora, que não
pode degenerar-se em expedição usurpadora.
Cabe, pois, ao Govêrno, acrescentar ao benefício
o contrôle de um sistema sério de vigilância,
manipulado pelos dispositivos da segurança
nacional.
E, por último, outra notícia, outro brado de
alerta contra as investidas que se processam contra
o País. A informação é estampada pela revista
especializada americana "Metals Week", de 12 de
agôsto último: A Hanna Mining acaba de ter caminho
aberto para iniciar uma exportação de minério de
ferro através de sua subsidiária Companhia de
Mineração Novalimense, das minas de ferro de
Águas Claras, numa combinação com outra
companhia, a Minerações Brasileiras Reunidas, para
se preparar para uma exportação de 10 milhões de
toneladas anuais. Ora, nós sabemos que o
exportador de ferro no Brasil, embora se considere o
preço miserável que se dá, é a Vale do Rio Doce,
cuja exportação, no ano passado, foi de 11 milhões e
600 mil toneladas, o que quer dizer que dentro em
pouco até a Vale do Rio Doce terá um concorrente
sério.
Da concorrência séria os grupos passarão ao
combate em campo aberto para absorvê-la. E, no
passo em que estamos, o País perderá mais uma
batalha.

Enquanto ganhamos um melancólico tópico
pela liderança na exportação de matéria-prima, a
mesma revista americana dedica uma advertência
aos Estados Unidos, alertando os fabricantes de aço
dos Estados Unidos, porque em 1975 o México –
peço desculpas ao Senador Eurico Rezende por
voltar ao realejo – o México produzirá em Las
Truchas 2 milhões de toneladas de aço, figurando
como prestigioso exportador do produto.
Deixo, aqui, essas observações, costuradas
com os novelos da preocupação pelo interêsse
brasileiro. Peço desculpas por fazer funcionar
mais uma vez o velho realejo verde-amarelo. Êle
executa, no entanto, músicas nossas, sòmente
nossas. Prefiro-o às monumentais sinfônicas
internacionais, cuja melodia se desenha em partitura
estrangeira. Carrego-o com a felicidade de quem
cumpre o dever para com o seu País. Para que êle
cresça e possa distrair os exigentes com uma
sinfonia da libertação, da independência, da
emancipação.
E para que, no futuro, quando celebrar o seu
desenvolvimento, não se envergonhe êle de um
brasileiro e o seu realejo que passou pelo Senado da
República.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador Aarão Steinbruch.
(Pausa.)
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
Tem a palavra o Sr. Senador Adolpho Franco.
(Pausa.)
O SR. ADOLPHO FRANCO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
examinando há poucos dias um anuário econômico
e financeiro, que faz um exame retrospectivo
do estado de desenvolvimento econômico e social
brasileiro, verifiquei as aberturas esperançosas da
nossa vida econômica e financeira.
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Cita-se o progresso das bôlsas, com o volume
de negociabilidade dos bons títulos, inclusive os do
Poder Público, em crescente aumento, não obstante
os abalos causados pelos escândalos da Dominium
e de algumas financeiras, que só existiram
porque faltou ao Govêrno dispositivo legal eficiente
para o seu contrôle ou deficiência da lei, que
permite sociedades encapuzadas se tornarem ou
receberem o diploma de capital aberto; enumerase o desenvolvimento dos recursos industriais,
possibilitando a modernização e a ampliação das
nossas casas industriais, com os financiamentos
obtidos em diversos setores, que ofereceram ao
campo empresarial uma sistemática econômica e
financeira mais moderna e mais atuante; refere-se ao
papel das financeiras, que hoje voltadas para o
financiamento direto ao consumidor, ao lado de
proporcionarem às indústrias e ao comércio
ampliação de suas vendas, facilitaram ao povo a
aquisição de produtos utilitários e duráveis e aos
investidores a renda que os acoberta da
desvalorização da moeda; menciona-se o seguro
obrigatório de responsabilidade civil, que, com o seu
alcance nìtidamente social e fundado nas legislações
modernas da culpa, do risco e da reparação, oferece
às entidades seguradoras campo substitutivo do
seguro do trabalho, que o Govêrno e o legislador
entenderam ser dever do Estado; fala-se, por fim, na
democratização
do
capital
das
emprêsas,
assegurando-se aos investidores das sociedades de
capital aberto incentivos fiscais e ampla segurança
jurídica, e mais o crédito imobiliário e a ação ativa do
BNH, procurando minorar a crise habitacional.
São, evidentemente, aspectos positivos da
vida brasileira, que atestam o esfôrço das
autoridades para a superação da crise econômica
e política, para a satisfação do respeitável
anseio dos jovens na reformulação da nossa
vida social, econômica e profissional, a intran-

qüilidade da classe operária pelo jugo da inflação e o
sacrifício dos seus salários, e os temores da Igreja
pelos caminhos aflitos dos seus fiéis.
Não podemos atestar do êxito de tôdas
essas medidas e iniciativas, mas sentimos que,
se de um lado há um desafôgo econômico e um
crescimento da taxa de desenvolvimento, pelo
outro o elevado custo do dinheiro e os altos
índices de correção monetária impossibilitam a
solução adequada de outros e dêstes problemas
anunciados.
Mas, se lançarmos o nosso olhar para o Brasil,
na sua vasta dimensão geográfica, política e
econômica, constatamos que tôdas essas medidas,
a maioria delas votada pelo nosso Congresso,
se dirigiram para favorecer e minorar apenas
áreas e aspectos limitados da vida e do
nosso homem, atingem apenas poucos setores
das atividades produtivas do País, criando com o
constante progresso e desenvolvimento das
regiões cosmopolitas, o enfraquecimento, o
empobrecimento, o desgaste e a eliminação cada
vez mais sentida das áreas e das populações
interioranas, daquelas áreas dedicadas às atividades
rurais, ao homem do campo brasileiro.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Com prazer.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Nobre Senador,
V. Ex.ª está focalizando um dos problemas
cruciantes do nosso País, e faz considerações em
tôrno do custo do financiamento à iniciativa privada,
ao desenvolvimento, enfim, da economia privada, em
que são poucos, realmente, os que conseguem
beneficiar-se da própria legislação existente e
trabalhar com recursos a preços mais ou menos
acessíveis.
Não sei se V. Ex.ª concorda com
o nosso ponto de vista, mas nós verificamos
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que, nos últimos anos, têm proliferado, de maneira
extraordinária,
as
emprêsas
de
crédito,
financiamento e investimento que outrora não
existiam. E me parece, segundo podemos observar,
que em outros países adiantados o número de
emprêsas dêsse gênero não atinge o elevado
número existente aqui no Brasil, e que, segundo
sabemos, ultrapassa duzentas. Ficasse apenas à
rêde bancária a movimentação do dinheiro e,
conseqüentemente, num volume muito maior, o
atendimento tornar-se-ia muito mais econômico do
que subdividirem-se êsses recursos por tantas
emprêsas. Ao que sabemos, as emprêsas de crédito
e financiamento têm o escopo de proporcionar
juros elevados aos depositantes, o que as leva a
aplicar êsse dinheiro também em condições quase
inacessíveis, apenas aceitas por pessoas que estão
em situação de dificuldades mais ou menos extrema,
ou então que aplicam também a uma taxa alta, para
poder fazer face aos altos juros que pagam.
Parece-me que o Govêrno, através dos
Ministros do Planejamento e da Fazenda,
deveria estudar um meio, a exemplo do que fazem
os bancos – V. Ex.ª sabe, líder que é dentro da
classe bancária – estudar um meio de incorporação,
de união dessas emprêsas. Enquanto essas
emprêsas financiadoras de investimentos, que
são em número muito elevado, contribuírem
para encarecer o custo do dinheiro, não poderá
haver estímulo ao desenvolvimento, como o
Govêrno pretende. Até o próprio Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico tem taxas
excessivamente altas. Da maneira como se pretende
aplicar dinheiro para o desenvolvimento, é quase
impossível ao cidadão aceitar dinheiro: com taxas
superiores a 20% ao ano! É um ponto de vista que,
certamente, V. Ex.ª deve estar acompanhando
de perto. Esperamos que o Govêrno tome
em consideração os comentários que V. Ex.ª está
tecendo, para que se encontre uma maneira de dimi-

nuir o custo do dinheiro. Dêste modo haverá
estímulo ao desenvolvimento econômico do
País.
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª e reconheço o acêrto de seu
ponto de vista quanto à proliferação das financeiras
neste País. Houve um êrro ao se concederem
essas cartas-patentes a não-profissionais, a homens
não atentos à vida do crédito do País. Acho que
elas vieram suprir uma lacuna, em determinado
momento da vida econômico-financeira e social do
País, permitindo ao depositante, ao pequeno e ao
médio investidor, a renda justa que lhe roubava a
inflação.
O investidor, o tomador de um título de
uma financeira, está-se acobertando dos índices
normais, que o próprio Govêrno oferece, da
desvalorização da moeda. Não seria justo que
o pequeno capitalista ou mesmo o grande capitalista
nacional, ao emprestar êsse dinheiro à indústria,
ao comércio e a outras atividades do País, sofresse
um empobrecimento, um desgaste dos seus
próprios recursos, não participasse, enfim, do
lucro que a emprêsa tem normalmente na sua
atividade.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – No caso, nobre
Senador, nada melhor do que a aquisição de ação
das emprêsas. Em lugar de depositar êsse dinheiro,
de apenas contar com as taxas que rende,
participassem do esfôrço do Govêrno no sentido de
abrir o capital das emprêsas. Aí teriam como aplicar
o dinheiro, com certa garantia sôbre a
desvalorização da moeda.
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Mais uma
vez agradecendo a intervenção de V. Ex.ª, quero
reafirmar que não posso adotar integralmente o
seu ponto de vista, porque o que nós estamos
defendendo é a recuperação da pequena economia
popular na aplicação dos seus parcos, pequenos ou
médios recursos.
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Não é justo se faça um investimento em ações
de uma emprêsa, principalmente nas emprêsas
brasileiras, que são, na sua maior parte, emprêsas
encapuzadas, que pertencem ou a famílias ou a um
pequeno grupo econômico, sem a possibilidade de
reaver êsse investimento no momento em que se
necessite de recursos.
Enquanto não se democratizar efetivamente o
capital no Brasil, não podemos pregar ao investidor a
aquisição de ações de emprêsas brasileiras.
As emprêsas brasileiras devem ser, efetivamente,
democratizadas, não devem ser dominadas por um
grupo ou uma família, mas devem pertencer à sociedade
em si. Aí, então, poderemos insistir para que o investidor
brasileiro compre ações, a fim de que não aconteça o
que aconteceu recentemente com o caso escandaloso
da Dominium, que é também preocupação desta Casa
do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, prossigo:
(Lendo.)
Se considerarmos que quase dois terços da
atividade econômica nacional provêm da agricultura
e da pecuária ou das atividades agro-industriais a
elas
vinculadas
e
interligadas,
chegamos
necessàriamente à conclusão de que o que até aqui
se realizou e se concluiu é muito pouco; o tudo que
fizemos, que votamos e que o Govêrno executa não
é capaz de resolver os problemas que nos afligem
como Estado e Nação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas
considerações, alicerçadas no espírito objetivo
que procuro alimentar, foram tôdas elas alinhavadas,
pensadas e traduzidas quando, percorrendo o
interior do meu Estado, que, de passagem se frise, é
dos mais prósperos e felizes da Federação, verifiquei
extensas áreas de cultura abandonadas, outras
adotando sistemas de erradicação e substituição
de
culturas
totalmente
desaconselháveis,

produzindo o êxodo da população, acreditando-se
que, só na região noroeste paranaense, existem
cento e vinte mil trabalhadores rurais sem
condições de vida e emprêgo. Se a nossa política
para a agricultura ainda deve ser aquela em que
se criam condições de expansão da produção
sem liberação substancial de mão-de-obra, a fim
de se evitarem, de um momento para outro,
modificações na estrutura ocupacional da população,
que resultam sempre em sérios problemas para
as áreas metropolitanas – habitação e subemprêgo –
, sentimos que a tarefa do Govêrno para a
fixação das áreas populacionais interioranas, ainda
indispensáveis à nossa produção rural, responsáveis
pela alimentação dos brasileiros, deve-se traduzir,
principalmente ao lado de uma assistência
social eficiente, num critério e numa política de
preços mínimos, sustentados pelas autoridades
financeiras, a fim de que êstes preços, amparados
e garantidos, se tomem um instrumento de
política agrícola atuante e que contribuam para o
aumento da produção das culturas que devem ser
ampliadas.
E é aqui que a política do Govêrno falha, com
as linhas de créditos agrícolas ainda precárias e
incipientes, atendidas pelo Banco do Brasil e pela
rêde bancária nacional, em processos de crédito de
natureza nìtidamente comercial.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite-me V.
Ex.ª mais uma intervenção?
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Com prazer.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – V. Ex.ª abordou
o problema do despovoamento de regiões outrora
prósperas e desenvolvidas. É o grande problema
brasileiro, é o que se verifica em todos os Estados. O
Estado que V. Ex.ª condignamente representa nesta
Casa ainda é daqueles que têm grande quantidade
de terras férteis.
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O SR. ADOLPHO FRANCO: – Eu concordo
com V. Ex.ª.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – A verdade é que
mesmo o noroeste e o norte do Paraná já se
ressentem da necessidade de recuperação do solo, a
meu ver problema fundamental e o mais importante
da estrutura agropecuária. Pouco, muito pouco, se
tem feito, não resta dúvida, mas muito lentamente.
Temos necessidade de andar mais depressa, de
alcançar, como fazem outros países desenvolvidos, o
máximo de produção. Precisamos dar ao lavrador o
recurso de que necessita para recuperação do solo, a
fim de produzir econômicamente. O Govêrno tem-se
esforçado para tabelar o produto a um preço que deve
prevalecer, porque também devemos contar com o
preço internacional. Mas a questão é que as nossas
terras, já exauridas, esgotadas, produzem muito
pouco, colhendo o nosso lavrador, por área de terra,
menos de 50% do que colhem outros países, onde as
terras são bem cultivadas e fertilizadas. Por isso os
nossos produtos custam muito caro. O Govêrno
precisa pensar sèriamente nisso e fazer com que os
nossos lavradores recebam um tratamento especial,
para que possam recuperar as suas terras e para que
os produtos agrícolas sejam transportados, neste País
de dimensões continentais, mais econômicamente.
Uma vez que as nossas estradas de ferro são, quase
tôdas, estatais, deve o Govêrno auxiliar no transporte,
a fim de que os produtos cheguem aos centros
de consumo e aos portos marítimos em condições
de competir, para a exportação. Aproveito a
oportunidade, neste aparte que V. Ex.ª me concedeu,
para fazer sentir que, a nosso ver, como homens do
interior, o problema dos fertilizantes é um dos
principais. É necessário reduzir o custo dos
fertilizantes e corretivos, como fazem os países
adiantados. Sòmente assim poderemos produzir
econômicamente, de forma competitiva e não-gravosa,

como, em geral, é a produção das zonas de terras
exauridas.
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Dizia eu, Sr.
Presidente, que é aqui que a política do Govêrno
falha. Com as linhas de créditos agrícolas ainda
precárias e incipientes, atendidas pelo Banco do
Brasil e pela rêde bancária nacional, em processos
de crédito de natureza nìtidamente comercial – conta
corrente e títulos descontados – e sujeitas ao
elevado custo operacional das entidades financeiras,
ao lado de flutuarem de acôrdo com a política
monetária oficial, recuando e avançando com o
quadro ou o instante econômico que determina a
contenção ou a expansão do crédito bancário, fica a
lavoura e, principalmente, o médio e o pequeno
produtores atirados aos azares da existência ou não
de numerário, para o atendimento das suas
necessidades mais urgentes.
Temos, recentemente, um exemplo, nestes
últimos 60 dias, quando uma crise financeira assolou
todo o País e os Bancos não podiam atender nem
aos seus clientes normais. Então, eu pergunto às
autoridades monetárias do País: como ficou a
lavoura que precisava dos recursos mais imediatos
para atender à sua colheita, na época da
comercialização, sem crédito, completamente
abandonada?
Por outro lado; o recuo do Govêrno, no
momento da safra e da sua comercialização, não
intervindo no mercado para a garantia do preço
mínimo, que passa a existir apenas na intenção das
portarias e deliberações ministeriais, entrega o
produtor às mãos e garras da especulação, traz ao
produtor o desânimo e a desesperança, sem falar na
impossibilidade que se encontra para a aquisição
dos implementos e máquinas agrícolas, que, face à
constante majoração de preços, não lhe permitem a
melhoria e o barateamento da sua produção.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Com prazer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quero
testemunhar a V. Ex.ª que o quadro que V. Ex.ª
está descrevendo, admiràvelmente, corresponde
exatamente ao quadro atual da Bahia. Vim de lá há
poucos dias, tive contacto com vários homens que
trabalham no campo e acreditam no seu trabalho, e a
impressão que êles me deram é de abandono total
por parte do Govêrno. Sem nenhum crédito,
sem facilidade nenhuma para desenvolver a sua
produção. É exatamente o que V. Ex.ª acaba de
descrever.
O SR. ADOLPHO FRANCO: – O aparte
de V. Ex.ª vem honrar e enriquecer as minhas
palavras.
Estas palavras me foram sugeridas pelos
apelos que venho recebendo das Associações
Rurais do meu Estado. Estamos em plena fase
da comercialização das safras agrícolas, inclusive
o milho, cultura especìficamente do médio e do
pequeno produtores. Safra regular e produto
substancial à indústria de alimentos e à exportação.
E é neste mesmo momento, que os preços
mínimos não existem, não há a política de
sustenção e o lavrador é compelido a vender a
sua colheita, porque não tem onde guardá-la
ou armazená-la, ou porque precisa vendê-la para
atender à sua própria subsistência. Aí vêm o
sacrifício e a espoliação, a desconfiança e o
desânimo, enfim o desespêro.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Pois não.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Perdoe-me a
interrupção, mas V. Ex.ª está focalizando problema
tão importante que eu não poderia deixar de aparteálo, exatamente para colaborar com V. Ex.ª. Ainda ho-

je, pela manhã, recebi informação, de São Paulo, de
que o Pôrto de Santos se encontra congestionado há
dias; mil e duzentos vagões da Santos – Jundiaí e da
Sorocabana, carregados com milho, não podem ser
movimentados porque as condições portuárias são
insuficientes para dar vazão ao volume de carga. E
os navios esperam que sejam movimentados para
poder receber a carga. É uma situação aflitiva, e o
nosso ilustre Ministro dos Transportes, segundo
ouvimos, está na Inglaterra, tratando de obter
empréstimo com a poderosa organização dos
Rothschild, para construir uma grande ponte de 10
km sôbre a Baía da Guanabara. Não seria muito
mais interessante se pudéssemos melhorar os
nossos portos? Fala-se tanto que precisamos
incrementar as exportações e, no entanto, um dos
nossos principais portos, o de Santos, infelizmente
não está em condições de dar vazão às exportações
dos produtos que para ali são destinados. Não seria
melhor ampliar o Pôrto de Santos ou ainda, como
nos disseram hoje, pela manhã, o Pôrto de São
Sebastião? Não daria muito mais resultado à
economia nacional a ampliação dêsses dois portos
do que, por exemplo, a construção da Ponte Rio –
Niterói, que servirá, talvez, a alguns milhões de
patrícios nossos, mas que interessa mais ao turismo
do que, pròpriamente, à economia nacional?
O SR. ADOLPHO FRANCO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, já havia eu
concluído e alinhavado as palavras desta minha
breve oração, quando recebi, do ilustre Sr. Ministro
da Indústria e do Comércio, resposta a requerimento
de informações que lhe havia dirigido a 13 de
fevereiro do corrente ano.
Nesse requerimento, eu indagava qual o
montante exato das sacas de café exportadas no
último trimestre do ano próximo passado – outubro,
novembro e dezembro –, cuja comissão do agente
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vendedor, na base de 1,5, foi debitada ao Fundo de
Defesa do Café, que é constituído com o sacrifício da
lavoura de café, e qual o total da importância
debitada.
Recebo, hoje, a resposta do Sr. Ministro. S.
Ex.ª, afirma o seguinte:
"A propósito do assunto tratado no aludido
requerimento, esclareço que em janeiro último
o Ministério da Indústria e do Comércio teve
conhecimento de que as firmas que processaram
exportações de café na praça do Rio de Janeiro, nos
últimos meses de 1967, haviam-se beneficiado
indevidamente da comissão de agente de 1,5%,
contrariando normas gerais estabelecidas pela
Diretoria do IBC."
Isto confirma, Sr. Presidente, plenamente,
a intenção e o objetivo do meu requerimento,
que era coibir os abusos das exportações
e dos favores especiais às exportações de
café
brasileiro.
E,
hoje,
pela
informação
do Sr. Ministro – há uma lista confidencial que
não posso revelar – o saldo do montante que
está debitado à conta da Defesa da Lavoura é
de 2 bilhões e 373 milhões de cruzeiros antigos,
que ainda não foram repostos nos cofres da
entidade.
Renovo, desta tribuna, Sr. Presidente, o meu
apêlo aos Srs. Ministros da Fazenda, da Agricultura
e, agora, ao da Indústria e do Comércio, bem como
ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, para
que olhem e amparem, com urgência, os direitos
dos produtores rurais, aplicando com exatidão
as medidas que até aqui só foram custosamente
anunciadas e prometidas e que determinem a
imediata reposição, aos cofres públicos, das
importâncias indevidamente pagas, como comissão,
a exportadores de café, pela praça do Rio de
Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro. (Pausa.)
Não está presente.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 996, DE 1968
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 1968, que autoriza o Ministério da
Aeronáutica a doar à Prefeitura Municipal de Três
Lagoas, no Estado de Mato Grosso, lote de terreno
no Bairro da Aviação, a fim de que figure na Ordem
do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 21 de agôsto de 1968.
– Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em
conseqüência, o projeto a que se refere o requerimento
figurará na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sôbre a mesa, comunicações que vão ser
lidas pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas e deferidas as seguintes:
COMUNICAÇÕES
Brasília, 19 de agôsto de 1968
Ofício nº 120/68
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que
o Senhor Deputado Rozendo de Souza, membro
suplente da Comissão Mista destinada a proceder ao
estudo dos problemas agropecuários e o seu reflexo
na economia nacional, será substituído durante o seu
impedimento pelo Senhor Deputado Marcílio Lima.
Prevaleço-me do ensejo para renovar
a V. Ex.ª os protestos de minha mais
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alta estima e consideração. – Ernani Satyro, Líder da
ARENA.
Brasília, 21 de agôsto de 1968
Ofício nº 117/68
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª
algumas modificações da representação da ARENA,
na Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 20, de 1968 (CN),
que "altera alíquota do impôsto sôbre produtos
industrializados, e dá outras providências":
Indico o Senhor Deputado Carneiro de Loyola,
em substituição ao Senhor Deputado Adhemar Ghisi;
Indico o Senhor Deputado Plínio Lemos, em
substituição ao Senhor Deputado Monsenhor Vieira e
Indico o Senhor Deputado Temístocles
Teixeira, em substituição ao Senhor Deputado
Hamilton Prado.
Prevaleço-me do ensejo para reiterar a V. Ex.ª
os protestos de minha alta estima e consideração. –
Ernani Satyro, Líder da ARENA.
Brasília, 21 de agôsto de 1968
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que esta Liderança deliberou propor a
substituição do nobre Senhor Senador Péricles
Pedro pelo nobre Senhor Senador João Abrahão, na
Comissão Mista do Congresso Nacional que dará
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 20/68 (CN).
Aproveito a oportunidade para renovar
os protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Aurélio Vianna, Líder do MDB.
Brasília, 21 de agôsto de 1968
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência
que
esta
Liderança
deliberou

propor a substituição do nobre Sr. Senador Argemiro
de Figueiredo pelo nobre Sr. Senador Adalberto
Sena, na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº 20/68
(CN).
Aproveito a oportunidade para renovar
os protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Aurélio Vianna, Líder do MDB.
Brasília, em 21 de agôsto de 1968
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a vossa
Excelência que esta Liderança deliberou propor a
substituição do nobre Senhor Senador Duarte Filho
pelo nobre Senhor Senador Antônio Carlos, na
Comissão Mista do Congresso Nacional que dará
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 20/68 (CN).
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Manoel Villaça, Líder da ARENA.
Brasília, em 21 de agôsto de 1968
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que esta Liderança deliberou propor a
substituição do nobre Senhor Senador Celso Ramos
pelo nobre Senhor Senador Carlos Lindenberg na
Comissão Mista do Congresso Nacional que dará
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 20/68 (CN).
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Manoel Villaça, Líder da ARENA.
Brasília, em 21 de agôsto de 1968
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência
que
esta
Liderança
deliberou
propor
a
substituição
do
nobre
Senhor
Senador Fernando Corrêa pelo nobre Se-
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nhor Senador Pedro Carneiro, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 20/68 (CN).
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais estima e distinta consideração. –
Manoel Villaça, Líder da ARENA.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Oscar Passos – Arthur Virgílio – Lobão da
Silveira – Clodomir Millet – Sebastião Archer –
Petrônio Portela – Duarte Filho – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – Domício Gondim –
Leandro Maciel – Antônio Balbino – Josaphat
Marinho – Eurico Rezende – Raul Giuberti – Paulo
Torres – Vasconcelos Tôrres – Milton Campos –
Carvalho Pinto – Lino de Mattos – João Abrahão –
Fernando Corrêa – Mello Braga – Celso Ramos –
Antônio Carlos – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 106, de 1968 (nº 1.373/68,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que dispõe sôbre a classe singular
de Instrutor de Pára-Quedismo (incluído em
Ordem do Dia, nos têrmos do art. 171, III, do
Regimento Interno), dependendo de pareceres das
Comissões:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura dos
pareceres da Comissão de Projetos do Executivo,
cujo Relator é o Sr. Senador Paulo Torres, e da
Comissão de Finanças, cujo Relator é o Sr. Senador
Fernando Corrêa.

São lidos os seguintes:
PARECER
Nº 664, DE 1968
da Comissão de Projetos do Executivo, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 106, de 1968 (nº
1.373-A/68, na Câmara), que dispõe sôbre a classe
singular de Instrutor de Pára-Quedismo.
Relator: Sr. Paulo Torres
O Sr. Presidente da República, com a
Mensagem nº 328, de 1968, e na forma do art. 54,
parágrafos 1º e 2º, da Constituição, submete à
apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro da
Aeronáutica, o projeto de lei que inclui no Anexo I da
Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, que instituiu o
Plano de Classificação de Cargos, no Serviço de
Educação e Cultura, no Grupo Ocupacional
Magistério, a classe singular código EC-515.19 –
Instrutor de Pára-Quedismo.
2. Segundo a exposição de motivos do Senhor
Ministro da Aeronáutica, o projeto em estudo, se
convertido em lei, irá beneficiar o funcionário Achiles
Hipólito Garcia, Instrutor (cargo por classificar) da
Parte Suplementar do Quadro do Pessoal daquele
Ministério, julgado incapaz definitivamente para o
serviço público, conforme exame realizado pela
Junta Regular de Saúde da 3ª Zona Aérea.
3. O Comandante da Escola de Aeronáutica,
ao encaminhar o processo à apreciação do Sr.
Ministro, esclarece "que se trata de um funcionário
que dedicou, com muito carinho, durante 25 anos, os
seus profundos conhecimentos profissionais à Fôrça
Aérea Brasileira, sendo inclusive o iniciador do PáraQuedismo, sugerindo ser de justiça, agora, por
ocasião do seu afastamento do serviço, por motivo
de doença, seja o referido servidor aposentado
com vencimentos que lhe assegurem um fim de vida
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tranqüilo, já que pelo seu estado de saúde
não tem possibilidade de complementar o que
venha a receber do Govêrno" e, pelo que
está estabelecido na Constituição do Brasil (art.
101, § 3º), os proventos da inatividade não
poderão exceder à remuneração percebida na
atividade.
4. As circunstâncias que envolveram sua
admissão e atividade sui generis que desempenhou,
a situação funcional do interessado não ficou
bem definida, porquanto não pode ser classificado
de acôrdo com a Lei nº 3.780, de 12 de julho de
1960, visto não ter sido encontrada uma série de
classes previstas no Anexo I da referida lei que
permitisse o enquadramento, motivo pelo qual veio
a ser incluído na Parte Suplementar, com a
denominação antiga de Instrutor, sem fixação de
nível, conforme estabelecido no § 3º do art. 20 do
Decreto nº 48.921, de 8 de setembro de 1960, o
que não condiz com a importância e grau de
responsabilidade do trabalho que vinha exercendo
até recentemente.
5. Face ao exposto e em vista das
informações e razões apresentadas na exposição
de motivos, esta Comissão opina favoràvelmente
ao projeto, que inclui no Anexo I, da Lei nº
3.780, de 12 de julho de 1960, que instituiu o
Plano de Classificação de Cargos, no Serviço
Educação e Cultura, no Grupo Ocupacional
Magistério, a classe singular código EC.515.19 –
Instrutor de Pára-Quedismo e no Anexo
IV da mesma Lei, a função Instrutor, referência
28.
Sala das Comissões; em 20 de agôsto
de 1968. – Wilson Gonçalves, Presidente –
Paulo Torres, Relator – José Ermírio – Carlos
Lindenberg – Edmundo Levi – Aurélio Vianna –
Mem de Sá.

PARECER
Nº 665, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 106, de 1968 (nº 1.373-A/68, na
Câmara), que dispõe sôbre a classe singular de
Instrutor de Pára-Quedismo.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Com a Mensagem nº 328/68, o Sr. Presidente
da República enviou ao Congresso Nacional o
presente projeto de lei, pelo qual pretende incluir no
Anexo-I, da Lei nº 3.780, de 1960, que instituiu o
Plano de Classificação de Cargos, no Serviço
de Educação e Cultura, no Grupo Ocupacional
Magistério, a Classe singular código EC-515.19 –
Instrutor de Pára-Quedismo e a função conseqüente
de Instrutor, Referência 28.
2. Pela exposição de motivos do Senhor
Ministro da Aeronáutica, o projeto em causa, se
transformado em lei, virá beneficiar o funcionário
Achiles Hipólito Garcia, mais conhecido por Charles
Astor, julgado incapaz definitivamente para o serviço
público, conforme exame realizado pela Junta
Regular de Saúde da 3ª Zona Aérea.
3. O servidor foi um verdadeiro apaixonado da
aviação, dedicando-se de corpo e alma ao preparo
de jovens e mesmo de muitos veteranos na difícil
arte do pára-quedismo, como atesta o titular da
Pasta da Aeronáutica, sugerindo "ser de justiça,
agora, por ocasião do seu afastamento do serviço,
por motivo de doença, seja o referido servidor
aposentado com vencimentos que lhe assegurem um
fim de vida tranqüilo, já que pelo seu estado de
saúde não tem possibilidade de complementar o que
venha a receber do Govêrno".
4. Considerando as circunstâncias que
envolveram
sua
admissão
e
atividade
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"sul generis" que desempenhou, a situação
funcional do interessado não ficou bem definida,
porquanto não pôde ser classificado de acôrdo
com a Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, visto
não ter sido encontrada uma série de classes
prevista no Anexo-I da referida lei que permitisse
o enquadramento, motivo pelo qual veio a
ser incluído na Parte Suplementar com a
denominação antiga de Instrutor e indicação
dos vencimentos em cruzeiros, sem fixação de
nível, conforme estabelecido no § 3º do art.
20 do Decreto nº 48.921, de 8 de dezembro de
1960.
5. Conseqüentemente, o servidor vem
percebendo a importância legal de NCr$ 266,00
(duzentos e sessenta e seis cruzeiros novos),
ou seja: vencimento situado entre os níveis
12 e 13, o que não condiz com a importância
e grau de responsabilidade do cargo que vinha
exercendo.
6. Diante do exposto, esta Comissão
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da
Câmara nº 106, de 1968, que inclui no AnexoI, da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960,
que instituiu o Plano de Classificação de Cargos,
no Serviço de Educação e Cultura, no Grupo
Ocupacional Magistério, a classe singular código
EC-515.19 – Instrutor de Pára-Quedismo e a
função subseqüente de Instrutor, Referência 28,
em vista do caráter de excepcionalidade da
matéria.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 13 de agôsto
de 1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente
– Fernando Corrêa, Relator – Paulo Torres –
Mem de Sá – Clodomir Millet – José Ermírio –
Mello Braga – Carlos Lindenberg – Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os pareceres são favoráveis. Em discussão o
projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 106, DE 1968
(Nº 1.373-A/68, na Casa de origem)
Dispõe sôbre a classe singular de Instrutor de
Pára-Quedismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica incluída no Anexo I da Lei nº
3.780, de 12 de julho de 1960, que instituiu o Plano
de Classificação de Cargos, no Serviço Educação e
Cultura, no Grupo Ocupacional Magistério, a classe
singular Código EC-515.19 – Instrutor de PáraQuedismo.
Art. 2º – Fica também incluída no Anexo
IV da mesma Lei nº 3.780, de 12 de julho de
1960, a função de Instrutor, referência 28, com
enquadramento previsto na classe singular a que se
refere o art. 1º da presente Lei.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 107, de 1968 (nº 1.374/68, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que instituí a correção monetária nos casos de
liquidação de sinistros cobertos por contratos de
seguros (incluído em Ordem do Dia, nos têrmos do
art. 171, III, do Regimento Interno), dependendo de
pareceres das Comissões:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças.
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Solicito o parecer da Comissão de
Projetos do Executivo, cujo Relator é o Senador
Carvalho Pinto.
O SR. CARVALHO PINTO (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, o presente projeto, de
iniciativa do Senhor Presidente da República, na
forma do art. 54, §§ 1º e 2º, da Constituição, visa a
instituir a correção monetária nos casos de
liquidação de sinistros cobertos por contratos de
seguros.
2. O projeto, em sua essência, estabelece:
a) que a indenização de sinistros cobertos
por contratos de seguros de pessoas, bens e
responsabilidades, quando não efetuada nos prazos
fixados pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados, ficará sujeita à correção monetária, no todo
ou na parte não paga;
b) que a correção monetária a ser feita terá
por base os coeficientes fixados para a correção das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional;
c) que o Conselho Nacional de Seguros
Privados fixará os prazos para a indenização dos
sinistros; e
d) que a incidência da correção monetária
sôbre o valor da indenização não exonera
as entidades seguradoras, co-seguradoras e
resseguradoras de outras sanções que, na espécie,
lhes forem cabíveis.
3. A exposição de motivos do Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio,
arrimo da iniciativa presidencial, salienta os
seguintes pontos:
"Origem de todo o sistema securitário,
a sua razão essencial é o poder aquisitivo
do segurado. Visando a defendê-lo contra
o desgaste decorrente de eventuais dilações
na liquidação da indenização de seguros, o

Conselho Nacional de Seguros Privados elaborou o
anexo projeto de lei, destinado a instituir a correção
monetária nos casos de liquidação de sinistros
cobertos por contratos de seguros.
Trata-se de providência indubitàvelmente
necessária, por decorrente do reconhecido fenômeno
da desvalorização monetária cujos efeitos atingem,
sem apelação, todos os débitos de valor abstrato,
como soem ser as dívidas do seguro, relacionadas
que são ao ressarcimento de dano e, pois, ao
princípio da reintegração do patrimônio lesado.
Consagrada, no que tange aos seguros, a
norma da correspondência do valor das indenizações
ao do valor assegurado do patrimônio, no seu estado
anterior ao dano, o projeto em questão aplica
entendimento pacífico em nosso direito vigente, pelo
qual o retardamento da prestação pecuniária origina
juros de mora."
4. Na Câmara dos Deputados, o projeto, após
receber pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição e Justiça, de Finanças e de Economia,
foi considerado aprovado, por decurso de prazo, nos
têrmos do art. 54 da Constituição Federal.
A proposição, como se vê, encerra providência
da maior importância para o desenvolvimento do
sistema nacional de seguros privados. A sucinta
exposição de motivos do Ministro da Indústria e do
Comércio justifica, em linhas gerais, os objetivos da
medida.
A correção monetária já existe em nossa
legislação para a correção de alugueres, de salários,
de Obrigações do Tesouro Nacional e de outros
ramos de atividade. Num país onde a moeda perde
cêrca de 30% do seu valor, anualmente, a correção
se impõe como medida das mais justas.
Além do mais, se o segurado, geralmente,
é
obrigado
a
pagar
juros
legais
do
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prêmio
atrasado,
independentemente
de
interpretação do segurador, se a apólice ou estatutos
não estabelecerem maior taxa, é justo que, também,
a retenção injustificada da indenização do sinistro,
pela companhia seguradora, seja passível de
correção monetária, como garantia do valor
segurado do patrimônio sinistrado.
6. Assim, somos pela aprovação do
projeto, pois o mesmo encerra medida justa e que
concorrerá para o aperfeiçoamento dos seguros no
Brasil.
É o meu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, o parecer da Comissão de Finanças.
Vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 666, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 1968 (Projeto de Lei nº
137-A/68, na Câmara), que institui a correção
monetária nos casos de liqüidação de sinistros
cobertos por contratos de seguros.
Relator: Sr. Bezerra Neto
Com a Mensagem nº 287/68, o Senhor
Presidente da República encaminhou ao Congresso
Nacional o incluso projeto de lei, instituindo a
correção monetária nos casos de liqüidação de
sinistros cobertos por contratos de seguros pessoais,
bens e responsabilidades, quando não efetuadas nos
prazos a serem fixados pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados.
2. O cálculo das correções também é
determinado no projeto, devendo-se ter por base as
normas e coeficientes fixados para a correção das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
3. Trata-se de providência indubitàvelmente
necessária,
em
decorrência
da
desvalorização
monetária,
cujos
efeitos

atingem, sem apelação, todos os débitos para com
os órgãos públicos.
4. Além disso, a razão essencial de todo o
sistema securitário é o poder aquisitivo do segurado,
visando a defendê-lo contra o desgaste decorrente
de eventuais dilatações na liqüidação da indenização
de seguros, razão por que o Conselho Nacional de
Seguros Privados elaborou o presente projeto de lei.
5. A iniciativa é justa, nada podendo ser
oposto à mesma no âmbito desta Comissão, razão
por que somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – João Cleofas, Presidente eventual – Bezerra
Neto, Relator – Paulo Torres – Pessoa de Queiroz –
Mello Braga – Leandro Maciel – José Leite – Mem de
Sá – Manoel Villaça – Júlio Leite – Adolpho Franco.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os pareceres são favoráveis.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra para discussão, dou-a como
encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado o projeto. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107,DE 1968
(nº 1.374-A/68, na casa de origem)
Institui a correção monetária nos casos de
liqüidação de sinistros cobertos por contratos de
seguros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A indenização de sinistros cobertos por
contratos de seguros de pessoas, bens e
responsabilidades, quando não efetuada nos prazos
estabelecidos na forma do § 2º dêste artigo, ficará su-
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jeita à correção monetária, no todo ou na parte não
paga.
§ 1º – A correção monetária será devida
a partir do término dos referidos prazos e
calculada na base dos coeficientes fixados para a
correção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional.
§ 2º – O Conselho Nacional de Seguros
Privados fixará os prazos a que se refere êste artigo
e estabelecerá as condições que se fizerem
necessárias à sua aplicação e à execução desta
Lei.
§ 3º – A incidência da correção monetária
sôbre o valor da indenização não exonera as
entidades
seguradoras,
co-seguradoras
e
resseguradoras de outras sanções que, na espécie,
lhes forem aplicáveis.
Art. 2º – A presente Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Item 3

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 51, DE 1968
Nomeia para o cargo vago de Auxiliar Legislativo,
PL-10, candidato habilitado em concurso público.
O Senado Federal resolve:
Artigo único – É nomeado, de acôrdo com o
art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o
cargo vago de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, José Segal
Marrara, candidato habilitado em concurso público.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Item 4
Discussão, em turno único, do Requerimento
nº 1.145, de 1967, de autoria do Senhor Senador
Vasconcelos Tôrres, solicitando informações ao
Poder Executivo, através do Ministério dos
Transportes – Rêde Ferroviária Federal, sôbre
recuperação financeira, administrativa e técnica das
estradas de ferro existentes no País, tendo:

Discussão, em turno único, do Projeto de
PARECERES, sob nºs 632 e 633, de 1968,
Resolução nº 51, de 1968, de autoria da Comissão
Diretora, que nomeia para o cargo vago de Auxiliar das Comissões:
– de Transportes, Comunicações e Obras
Legislativo, PL-10, candidato habilitado em concurso
Públicas, favorável;
público.
– de Finanças, deixando de opinar por escapar
Em discussão o projeto. (Pausa.)
à sua competência.
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
Em discussão o requerimento.
uso da palavra para discussão, dou-a como
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
encerrada.
uso da palavra para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação o projeto.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado o projeto, que vai à Comissão
Está aprovado o requerimento. Serão
Diretora para a redação final.
solicitadas as informações.
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6) relação de organismos da administração
pública direta e autárquica (federais, estaduais e
REQUERIMENTO
municipais) que têm dividas a saldar com a RFF, de
Nº 1.145, DE 1967
exercícios anteriores ao corrente;
I – razão pela qual não é tomada a decisão do
Sr. Presidente:
pronto pagamento dêsses débitos.
Na forma da preceituação regimental vigente,
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – Rêde Ferroviária
Item 5
Federal – , o seguinte:
1) quilometragem total das linhas férreas em
Discussão, em turno único, do Requerimento
tráfego, atualmente, no País;
nº 882, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de
I – bitolas existentes e quilometragem Mattos; solicitando informações ao Ministério da
total das linhas construídas em cada uma dessas Fazenda sôbre importação de "carros para
bitolas;
incêndios", para o D.F. e Guanabara, contrariando a
2) quilometragem dos chamados ramais opinião do órgão técnico "ASIND" da CACEX.
antieconômicos onde o tráfefego já foi extinto, e
quilometragem de linhas incluídas na mesma
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
categoria onde os trens deixarão de circular até a
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
execução completa da política de extinção dos uso da palavra para discussão, dou-a como
serviços deficitários;
encerrada.
3) destino que tem sido dado ao acervo dos
Em votação o requerimento.
ramais ferroviários que deixaram de funcionar
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
(móveis diversos, áreas de terra, postes, trilhos, permanecer sentados. (Pausa.)
material rodante);
Está aprovado.
4) sôbre pessoal:
Serão solicitadas as informações.
I – número de empregados da RFF, em
É o seguinte o requerimento aprovado:
exercício:
a) funcionários públicos;
REQUERIMENTO
b) CLT;
Nº 882, DE 1968
c) temporários;
II – número de aposentados;
Sr. Presidente:
a) se são pagos pelos cofres da RFF ou,
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
diretamente, pelo Tesouro Nacional:
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda o
III – montante das despesas em NCr$ com seguinte pedido de informações:
pessoal da RFF, em 1964, 1965 e 1966;
1º) Quais os motivos que aconselharam êsse
5) deficit financeiro da RFF coberto através de Ministério a autorizar a importação de carros para
recursos do Tesouro Nacional, em 1964, 1965 e incêndios – bombeiros – para a Prefeitura do Distrito
1966;
Federal e Govêrno do Estado da Guanabara?
É o seguinte o requerimento aprovado:
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2º) Tendo a ASIND, órgão técnico da CACEX,
se manifestado contrário a essas importações, como
se explica a autorização concedida?
3º) Existindo no Brasil, atualmente, duas
firmas especializadas nesses produtos (Dias Garcia
Sociedade Anônima e Kidde do Sul S.A. Ind. e
Com.), por que não se deu preferência à indústria
nacional?
4º) Quais os pedidos de importações de carros
de incêndio – bombeiros – que se encontram
atualmente na CACEX?
5º) Quais os pedidos já atendidos por êsse
Ministério para importação dêsses carros e seus
valôres? (Fornecer cópia do parecer da ASIND, em
cada caso.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, requerimento solicitando dispensa de
publicação, que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 997, DE 1968
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315
do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da
redação final do Projeto de Resolução nº 51,
de 1968, de autoria da Comissão Diretora, que
nomeia para o cargo vago de Auxiliar Legislativo,
PL-10,
candidato
habilitado
em
concurso
público.
Sala das Sessões, em 21 de agôsto de 1968.
– Nogueira da Gama.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em conseqüência, passa-se à imediata discussão e
votação da redação final do Projeto da Resolução nº
51, de 1968, que nomeia para o cargo de Auxiliar
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, José Segal Marrara, candidato
habilitado em concurso público.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 667, DE 1968
da Comissão Diretora, apresentando a redação
final do Projeto de Resolução nº 51, de 1968, que
nomeia para o cargo vago de Auxiliar Legislativo, PL10, candidato habilitado em concurso público.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 51, de 1968, nos
seguintes têrmos:
RESOLUÇÃO
Nº , DE 1968
Nomeia, para o cargo vago de Auxiliar
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, José Sigal Marrara.
O Senado Federal resolve:
Artigo único – É nomeado, de acôrdo com o
art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno, para o
cargo vago de Auxiliar Legislativo, PL-10, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, José Segal
Marrara, candidato habilitado em concurso público.
Sala da Comissão Diretora, em 21 de agôsto
de 1968. – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico –
Aarão Steinbruch – Guido Mondin – Lino de Mattos –
Raul Giuberti.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, tendo:
presente Sessão, convocando os Srs. Senadores
para uma Sessão extraordinária, às 18 horas e 30
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 645 e
minutos, com a seguinte:
646, de 1968, das Comissões:
– de Relações Exteriores e
ORDEM DO DIA
– de Segurança Nacional.
1

3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 91, de 1968 (nº 3.401-C/66, na Casa
de origem), que autoriza o Ministério da
Aeronáutica a doar à Prefeitura Municipal de Três
Lagoas, no Estado de Mato Grosso, lote de terreno
situado no Bairro da Aviação (incluído em Ordem
do Dia em virtude de requerimento de dispensa
de interstício aprovado em sessão anterior),
tendo:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 37, de 1968 (nº 77-B/68, na Câmara dos
Deputados), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural,
assinado em 25 de fevereiro de 1968, entre a República
Federativa do Brasil e a República Argentina, tendo:

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 647 e
648, de 1968, das Comissões:
– de Relações Exteriores e
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 662 e
– de Educação e Cultura.
663, de 1968, das Comissões:
– de Segurança Nacional e
4
– de Finanças.
Discussão, em turno único, do Parecer da
2
Comissão de Finanças sôbre a Mensagem nº 256,
de 1968 (nº 481/68, de 14 de agôsto de 1968, na
Discussão, em turno único, do Projeto origem), pela qual o Sr. Presidente da República
de Decreto Legislativo nº 35, de 1968 (nº 63-B/68, submete ao Senado a escolha do Sr. José Cândido
na Câmara dos Deputados), que aprova o Tratado Moreira de Souza para o cargo de Conselheiro do
sôbre Princípios Reguladores das Atividades Banco Nacional de Habitação.
dos Estados na Exploração e Uso do
Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos
Está encerrada a Sessão.
Celestes,
adotado
pela
Assembléia
das
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 50 minutos.)

157ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 21. DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Arthur Virgílio – Milton Trindade
– Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir
Millet – Sebastião Archer – Victorino Freire –
Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes
Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte Filho –
Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – Domício Gondim – João
Cleofas – Pessoa de Queiroz José Ermírio –
Teotônio Vilela – Rui Palmeira – Arnon de Mello –
Leandro Maciel – Júlio Leite – José Leite – Aloysio
de Carvalho – Antônio Balbino – Josaphat Marinho
– Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Raul
Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch –
Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto
Marinho – Milton Campos – Benedicto Valladares –
Nogueira da Gama – Carvalho Pinto – Lino de
Mattos – João Abrahão – Armando Storni – Pedro
Ludovico – Fernando Corrêa – Filinto Müller –
Bezerra Neto – Ney Braga – Adolpho Franco – Mello
Braga – Celso Ramos – Antônio Carlos – Attilio
Fontana – Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
– A lista de presença acusa o comparecimento
de 61 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a
Ata.

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é sem debate aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
Nº 668, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 79, de 1968, que
dispõe sôbre enquadramento de servidores
burocráticos lotados nas Alfândegas e Mesas de
Rendas Alfandegadas no Grupo Ocupacional AF300-Fisco, e dá outras providências.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O presente projeto estabelece (art. 1º) a
inclusão, no Grupo Ocupacional AF-300-Fisco, dos
"atuais servidores burocráticos do Ministério da
Fazenda, que contem pelo menos 5 (cinco) anos de
serviços ininterruptos ou não computados pela
União, com lotação nas Alfândegas e Mesas de
Rendas Alfandegadas, e que tenham exercido
atribuições diversas das pertinentes às classes dos
respectivos cargos e da competência exclusiva de
Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro, assim definidas
em lei ou regulamento, desde que em 25 de fevereiro
de 1967 se encontrassem nessa situação, tendo em
vista os princípios fundamentais preconizados pelo
Decreto-Lei nº 200/67."
2. Ao servidor seria facultada opção
pela
nova
situação,
que
deveria
atingir
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os servidores ocupantes de cargo imediatamente
superior ao nível 11.
3. Salienta o autor da proposição que:
"No caso das repartições fazendárias na
fronteira de Mato Grosso, com os países vizinhos, o
quadro é mais injusto. Os servidores, com os
quadros incompletos, estão sobrecarregados de
tarefas da repartição em tempo além daquele do
regime integral. Um exemplo só, entre muitos: o
importante centro comercial e industrial de Corumbá
não tem um fiscal do impôsto de produtos
industrializados ou de renda. Aparece um,
periòdicamente, vindo da Cidade de Campo Grande.
Não recebem os servidores do Ministério da Fazenda
a gratificação de fronteira a que têm direito, e que é
paga aos servidores do Ministério da Marinha e do
Ministério das Relações Exteriores na referida região
fronteiriça."
4. Vê-se, portanto, que o autor do projeto
fundamenta-se em experiência do seu Estado. Os
problemas que levanta merecem, na realidade, a
atenção dos podêres competentes e devem ter
solução justa.
5. Acredito que não haja quem não defenda
melhor situação para o funcionário que exerce, com
abnegação, esfôrço e espírito de desprendimento, a
sua missão. Mas, não seria com projeto como o
presente, que ficaria solucionada a questão da
gratificação de fronteira.
6. Discute-se, na proposição, problema de
readaptação de funcionário público federal.
Burocratas, de nível imediatamente superior ao 11 e
com cinco anos de serviço ininterrupto ou não,
passariam ao Grupo Ocupacional AF-300-Fisco,
desde que tivessem exercido atribuições diversas
das pertinentes às classes dos respectivos cargos e
da competência exclusiva de Agente Fiscal do
Impôsto Aduaneiro.

7. O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, determina (art. 94) que o Poder Executivo
promoverá a revisão da legislação e das normas
regulamentares relativas ao pessoal do Serviço
Público Civil, com objetivo de ajustá-los aos
princípios que especifica. Entre êsses princípios
estão a valorização e dignificação da função pública
e do servidor público; constituição de quadros
dirigentes, mediante formação e aperfeiçoamento de
administradores capacitados a garantir a qualidade,
produtividade
e
continuidade
da
ação
governamental; organização dos quadros funcionais,
levando-se em conta os interêsses de recrutamento
nacional para certas funções e a necessidade de
relacionar ao mercado de trabalho local ou regional o
recrutamento, a seleção e a remuneração das
demais funções; fixação da quantidade de
servidores, de acôrdo com as reais necessidades de
funcionamento de cada órgão, efetivamente
comprovadas e avaliadas na oportunidade de
elaboração do orçamento-programa, e estreita
observância
dos
quantitativos
que
forem
considerados adequados pelo Poder Executivo no
que se refere aos dispêndios de pessoal.
8. A eliminação ou reabsorção do pessoal
ocioso, mediante aproveitamento dos servidores
excedentes ou reaproveitamento dos desajustados
em funções compatíveis com as suas comprovadas
qualificações e aptidões vocacionais, também está
prevista no art. 94 do Decreto-Lei nº 200, de 1967.
9. O provimento dos cargos públicos federais é
da competência privativa do Presidente da
República. É o que está expresso nos artigos 60, II, e
83, VI, da Constituição. O primeiro dos dispositivos
constitucionais invocados declara da competência
exclusiva do Presidente da República a criação de
cargos, funções ou empregos públicos ou aumento
de vencimentos ou a despesa pública.
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10. Dessa forma, opinamos pela rejeição do
projeto, por inconstitucional.
Sala das Comissões, em 30 de agôsto de
1968. – Milton Campos, Presidente – Carlos
Lindenberg, Relator – Aloysio de Carvalho –
Nogueira da Gama – Arnon de Mello – Antônio
Carlos – Wilson Gonçalves.

uma Consultoria Jurídica, lacuna essa que o projeto
visa a corrigir.
Ressalta do exposto que o projeto objetivo
estabelecer no Ministério da Aeronáutica o cargo em
Comissão de Consultor Jurídico, que havia sido
transferido para o DAPC.
A proposição encontra-se bem justificada e
não acarretaria despesas, consoante as providências
PARECER
adotadas no seu art. 2º.
Nº 669, DE 1968
Somos, assim, pela aprovação da mesma.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
da Comissão de Projetos do Executivo, sôbre o 1968. – Wilson Gonçalves, Presidente – Carlos
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1968 (nº 1.465-B, Lindenberg, Relator – Mem de Sá – Paulo Torres –
de 1968, na Câmara), que cria, no Quadro de Pessoal Edmundo Levi – José Ermírio – Aurélio Vianna.
do Ministério da Aeronáutica, cargo em comissão de
PARECER
Consultor Jurídico, e dá outras providências.
Nº 670, DE 1968
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O projeto ora submetido à nossa apreciação
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
decorreu de solicitação do Sr. Ministro da Lei da Câmara nº 115, de 1968 (nº 1.465-B, de 1968,
Aeronáutica e tem por objeto criar, naquela na Câmara), que cria, no Quadro de Pessoal do
Secretaria de Estado, o cargo em comissão de Ministério da Aeronáutica, cargo em comissão de
Consultor Jurídico. Para atender às despesas Consultor Jurídico, e dá outras providências.
defluentes do cargo referido, a proposição extingue
no Quadro daquele Ministério os cargos em
Relator: Sr. Bezerra Neto
comissão de Diretor-Geral da Aeronáutica Civil,
O Poder Executivo, com a Mensagem nº 399,
símbolo 2-C, e de Diretor-Geral de Engenharia, de 1968, encaminhou à deliberação do Congresso
símbolo 3-C.
Nacional o presente projeto, que cria, no Quadro de
Na exposição de motivos que acompanha a Pessoal do Ministério da Aeronáutica, cargo em
matéria, o Sr. Ministro da Aeronáutica acentuou que: comissão de Consultor Jurídico, e dá outras
1º) de acôrdo com o disposto no art. 15 da Lei providências.
nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, cada Ministério
Em exposição de motivos dirigida ao
deverá ter um Consultor Jurídico;
Presidente da República, o Ministro da Aeronáutica,
2º) o cargo em questão já existia naquela em favor do projeto, afirma que a criação do
Secretaria, tendo no entanto seu ocupante sido cargo, ora pleiteada, dá cumprimento ao art. 15
transferido para o Departamento Administrativo do da Lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, que
Pessoal Civil;
dispõe:
3º)
a
transferência
referida
"Art.
15
–
Em
cada
Ministério
ocorreu
por
inadvertência,
ressentindo-se e
no
Departamento
Administrativo
o
Ministério
da
ausência
de do Serviço Público, haverá uma Consul-
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toria Jurídica chefiada por um Consultor Jurídico."
O projeto determina que os Consultores
Jurídicos terão os mesmos vencimentos, vantagens
e prerrogativas prescritas em lei para os demais
Consultores Jurídicos da União.
Para atender às despesas decorrentes da
criação do cargo de Consultor Jurídico, ficam
extintos, no Quadro de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica, os cargos em comissão de DiretorGeral da Aeronáutica Civil, símbolo 2-C, e de DiretorGeral de Engenharia, símbolo 3-C.
Como se observa, a proposição trata de criar um
cargo, já previsto em lei, e de inegável importância ao
assessoramento jurídico do Ministério da Aeronáutica,
e prevê, ainda, a cobertura financeira para o custeio
das despesas decorrentes dessa criação.
Assim, sob o ângulo da competência
regimental desta Comissão, somos pela aprovação
do projeto em aprêço.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – João Cleofas, Presidente eventual – Bezerra
Neto, Relator – Mello Braga – Pessoa de Queiroz –
Adolpho Franco – Júlio Leite – Clodomir Millet –
Leandro Maciel – José Leite – Manoel Villaça.
PARECER
Nº 671, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 110, de 1968 (nº 1.450-B/68, na
Câmara), que extingue a punibilidade de crimes
previstos na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965,
que define o crime de sonegação fiscal, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Clodomir Millet
O Ex.mo Sr. Presidente da República
encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei
extinguindo a punibilidade de crimes previstos na Lei
nº 4.729, de 14 de julho de 1965.

Na exposição de motivos que acompanhou a
mensagem do Sr. Presidente da República, o Sr.
Ministro da Fazenda esclarece que o projeto
"constitui matéria complementar às medidas
previstas no Decreto-Lei nº 352, tornando possível a
aplicação dessas medidas, que facilitam o
pagamento de débitos fiscais" e acrescenta que,
"sem a extinção da punibilidade, não poderiam os
contribuintes do impôsto de renda valer-se destas
facilidades, regularizando seus débitos para com o
Tesouro Nacional.
Focaliza ainda a referida exposição de motivos
um aspecto relevante do problema, qual seja o de
que "o projeto tem aplicação limitada ao prazo
estipulado, não implicando numa revogação
permanente da norma de direito penal que regula o
assunto, e não favorecendo os contribuintes cujos
débitos decorrem de operação realizada por
intermédio de entidades não autorizadas a funcionar
no País".
Toda a matéria do interêsse do Poder
Executivo estava contida no artigo 1º e seus dois
parágrafos do projeto enviado à Câmara dos
Deputados, os quais permanecem em sua redação
original no projeto aprovado por aquela Casa e
remetido para exame do Senado Federal.
Na Câmara, porém, ao projeto inicial foi
acrescentado nôvo dispositivo, que constitui o art. 2º
e seu parágrafo único do projeto atual, resultante da
emenda naquela Casa, a qual teve parecer favorável
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças e aprovação unânime do Plenário. Outras
duas emendas apresentadas na Câmara não
lograram aprovação.
O projeto vem completar as providências
que o Govêrno vem tomando no sentido de
aumentar a arrecadação, e possibilitando a quantos
estejam em débito com o Fisco a regularização
de sua situação. A extinção da punibilidade
dos crimes previstos na Lei nº 4.729, de 14
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de julho de 1965, na forma e nos têrmos precisos em
que o projeto a quer assegurar (art. 1º e §§ 1º e 2º),
é realmente uma medida de alto interêsse nacional e
a urgência na sua decretação foi esclarecida pelo Sr.
Ministro da Fazenda, que chegou a propor ao Sr.
Presidente da República o envio de mensagem ao
Congresso, pedindo a apreciação do projeto na
forma prevista no § 3º do artigo 54 da Constituição
Federal.
Nada há a objetar, por conseguinte, quanto à
aprovação do art. 1º e seus dois parágrafos.
No que se refere ao art. 2º e seu parágrafo
único, a matéria, como já se disse, foi incorporada ao
projeto pela Câmara dos Deputados.
Trata-se de medida complementar que não
estaria contrariando as disposições da Fazenda
Nacional, visto como tem por objeto assegurar às
emprêsas que exerçam atividades industriais
relacionadas no art. 2º do Decreto nº 54.298, de 23
de setembro de 1964, "o prazo de carência de um
ano para pagamento das prestações do
parcelamento dos seus débitos, requerido nos
têrmos do Decreto-Lei nº 352, de 18 de junho de
1968". O parágrafo único do citado art. 2º do projeto
determina que "os contribuintes que se enquadrarem
nas disposições dêste artigo deverão apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta Lei, os pedidos de parcelamento de seus
débitos fiscais, juntando aos requerimentos
respectivo atestado comprobatório de que a emprêsa
está executando projeto de expansão, no qual está
investindo os seus lucros".
A Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara aprovou a emenda de que resultou
o dispositivo em exame, entendendo que a
mesma "tem objetivos humanos e de caráter
econômico, pois alivia a situação de certos
contribuintes, facilita o recolhimento de débitos
ao erário, concedendo prazo razoável". A Co-

missão de Finanças da outra Casa não opôs
embargos à sua aprovação.
Parece-nos também que merece ser aprovada
a matéria constante do artigo 2º e do seu parágrafo
único do projeto, eis que as facilidades que se
permitem aos contribuintes que menciona não
prejudicam a Fazenda e interessam à economia do
País, haja vista que os beneficiários do favor
concedido têm de provar que "a emprêsa está
executando projeto de expansão, no qual está
investindo os seus lucros".
Assim, somos de parecer que o Projeto nº
110/68 deve merecer aprovação desta Comissão.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – Pessoa de Queiroz, Presidente, eventual –
Clodomir Millet, Relator – Adolpho Franco – Bezerra
Neto – Júlio Leite – Manoel Villaça – Mem de Sá –
José Leite – Leandro Maciel – Mello Braga.
PARECER
Nº 672, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 114, de 1968 (nº 1.487-A, de
1968), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Educação e Cultura, em favor da
Escola de Engenharia Industrial do Rio Grande, o
crédito especial de NCr$ 32.460,00 (trinta e dois mil,
quatrocentos e sessenta cruzeiros novos), para o fim
que especifica.
Relator: Sr. Mem de Sá
Como bem revela a ementa, o projeto tem a
finalidade de autorizar a abertura de crédito especial,
ao Ministério da Educação, em favor da Escola de
Engenharia Industrial do Rio Grande.
A exposição de motivos do Ministro Interino do
Planejamento esclarece e justifica plenamente os
objetivos e as razões da proposição.
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"O crédito em aprêço – diz êste documento –
destina-se a atender encargos assumidos por aquela
escola de ensino superior em 1966, e que, na época,
não puderam ser liquidados e pagos pela Estação
Pagadora do Tesouro Nacional correspondente, pois,
em virtude de razões que podem ser imputadas ao
sistema legal de administração orçamentária então
vigente, as despesas empenhadas não tinham
condições de serem inscritas analìticamente em
restos a pagar. Cabe ao Govêrno, portanto, adotar
as providências para que não sejam os fornecedores
prejudicados financeiramente no tocante aos
materiais já entregues à Escola de Engenharia
Industrial do Rio Grande.
3.1.2.0 –
3.1.3.0 –
3.1.4.0 –
3.2.9.0 –

Por oportuno, cumpre informar que os órgãos
técnicos desta Secretaria de Estado e do Ministério
da Fazenda manifestaram-se favoràvelmente sôbre a
matéria em pauta, pois as despesas resultantes
serão atendidas sob a forma de compensação,
conforme prevê o art. 43, § 1º, item III, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim,
as prescrições do art. 64, 1º, letra c, da
Constituição."
E, efetivamente, o art. 2º do projeto estipula
que a receita necessária à execução desta Lei
decorrerá de anulação parcial de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
Subanexo 5.05.00, a saber:

Material de Consumo ......................................................................
Serviços de Terceiros ......................................................................
Encargos Diversos ..........................................................................
Diversas Transferências Correntes .................................................
TOTAL .............................................................................................

Evidente, pois, assim: a) que se trata de
prover recursos para que a Escola de Engenharia
Industrial do Rio Grande possa pagar, agora, em
1968, encargos assumidos e fornecimentos
recebidos no exercício de 1966, não saldados na
época por motivos imputáveis ao sistema legal de
administração orçamentária, então vigorante; b) que
a. receita, para fazer face ao crédito especial a ser
aberto, não terá reflexos inflacionários, pois que
resulta de anulação parcial de dotações
orçamentárias da Lei de Meios de 1968, acima
indicadas.
Nestas condições, a Comissão de Finanças só
pode dar parecer favorável, com louvor, ao Projeto
de Lei nº 114, de 1968.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – João Cleofas, Presidente eventual. – Mem
de Sá, Relator. – Paulo Torres – Pessoa de Queiroz
– Mello Braga – Leandro Maciel – José Leite –
Manoel Villaça – Júlio Leite – Adolpho Franco.

NCr$
NCr$
NCr$
NCr$
NCr$

16.000,00
4.600,00
9.000,00
2.860,00
32.460,00

PARECER
Nº 673, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 1968 (nº 1.458-B/68, na
Câmara), que concede pensão especial às famílias
dos mortos em conseqüência de explosão verificada
no Parque 13 de Maio, na cidade do Recife, Estado
de Pernambuco.
Relator: Sr. Paulo Torres
O presente projeto, de iniciativa do Poder
Executivo, concede pensão especial às famílias dos
mortos em conseqüência de explosão verificada no
Parque 13 de Maio, na cidade do Recife (PE).
A Mensagem esclarece que, em 23 de agôsto
de 1967, ocorreu a explosão de um apetrecho de
guerra, durante uma exposição de material do
Exército, motivo pelo qual faleceram 4 (quatro)
pessoas, resultando feridas outras 22 (vinte e duas).
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Estabelecido o inquérito, constatou-se que a
ocorrência foi de natureza imprevisível, cabendo a
um soldado a responsabilidade de crime culposo.
Merece atenção especial a reparação legal dos
danos causados, atribuindo-se ao Estado a
responsabilidade civil de tão lamentável imprevisto.
Pelo artigo 1º do projeto, às famílias dos
mortos é concedida a pensão especial equivalente a
duas vêzes o maior salário-mínimo vigente no País.
Além disso, pelo artigo 2º, a União
integralizará quaisquer pensões a que, por lei,
tenham direito as famílias das vítimas, a fim de que
seja assegurada a pensão referida no artigo 1º.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – João Cleofas, Presidente, eventual – Paulo
Torres, Relator – Pessoa de Queiroz – Mello Braga –
Leandro Maciel – José Leite – Mem de Sá – Manoel
Villaça – Júlio Leite – Adolpho Franco.
PARECER
Nº 674, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 1968, que concede pensão
especial à Senhora Joaquina Gomes de Araújo Lima,
viúva de Joaquim de Araújo Lima, falecido em
acidente em serviço, no exercício do cargo de
Engenheiro da Estrada de Ferro Madeira – Mamoré.
Relator: Sr. João Cleofas
O presente projeto, de iniciativa do Poder
Executivo, concede pensão especial à viúva de
Joaquim de Araújo Lima, falecido em serviço, no
exercício do cargo de Engenheiro da Estrada de
Ferro Madeira–Mamoré.

A Mensagem esclarece que o referido exservidor do DNEF – Departamento Nacional de
Estradas de Ferro – faleceu em conseqüência de
lesões sofridas num acidente, motivo pelo qual
estava limitado aos proventos de seu emprêgo,
ficando sua viúva e filhos, que dêle dependiam, em
precária situação financeira.
"A concessão de pensão especial", continua a
Exposição do Sr. Ministro da Justiça, "é matéria
legislativa e constitui medida excepcional. O caso em
tela, sem dúvida, está a merecer tratamento especial
justificável, em face de relevantes serviços prestados
à Nação, e encontra precedentes em iniciativas
idênticas tomadas pelo Poder Executivo e acolhidas
pelo Legislativo".
Pelo art. 1º, é concedida à Senhora Joaquina
Gomes de Araújo Lima a pensão mensal
corresponderá ao vencimento do cargo efetivo que o
referido engenheiro exercia no DNEF, à data do seu
falecimento.
O art. 2º diz que essa pensão especial será
intransferível.
Destarte, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – Pessoa de Queiroz, Presidente, eventual. –
João Cleofas, Relator – José Leite – Adolpho Franco
– Bezerra Neto – Júlio Leite – Manoel Villaça –
Clodomir Millet – Leandro Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência comunica que promulgou, nos têrmos do
artigo 62, § 4º, da Constituição Federal, a lei que
isenta do Impôsto de Importação e do Impôsto sôbre
Produtos Industrializados material doado à Igreja
Metodista Central de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Sôbre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
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É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 86, DE 1968
Dispõe sôbre a emissão, pelo Poder Executivo,
de uma série de selos comemorativos da obra de
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O Poder Executivo fará emitir uma
série de selos comemorativos da obra de Francisco
de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A apresentação dêste projeto, mandando que
seja emitida uma série de selos comemorativos da
obra de Assis Chateaubriand, será mais uma
homenagem que se soma às muitas já prestadas
após o seu desaparecimento.
Jornalista de qualidades incomuns, homem
estranho, de grande talento, possuidor de uma
coragem e audácia a tôda prova, sempre dedicou o
seu amor às coisas do Brasil.
Fundador da cadeia "Associada" de Jornal,
Rádio e Televisão, talvez a maior rêde da América
Latina, teve sempre um grande apêgo às artes,
criando, entre outros, o Museu de Arte de São Paulo,
o Museu de Olinda e o da Bahia. Incentivador de
importantes campanhas, como a da Aviação, que
empreendeu com Salgado Filho, criando em vários
pontos do Território Nacional os primeiros
Aeroclubes e a Campanha da Redenção da Criança,
através da Criação de Postos de Puericultura, que
nada custaram ao Tesouro Nacional.
Senador pelo Estado do Maranhão, marcou
época quando representou o Brasil na Inglaterra.
O
País
perdeu
um
grande
filho
e todos nós sentiremos a falta dêsse gran-

de homem, possuidor de elevado espírito público e
dedicado às coisas do Brasil.
A matéria, no âmbito do Poder Executivo, foi
regulamentada pelo Decreto nº 44.745, de 1958, que
determina caber à Comissão Filatélica a
competência para elaborar programas anuais, para o
exercício seguinte, das séries de selos a serem
impressos pela Casa da Moeda.
Não há qualquer aumento de despesa na
medida proposta, nada impedindo que a Comissão
Filatélica dedique uma das multas séries de selos
que são emitidos anualmente à comemoração da
obra de um brasileiro tão ilustre.
Êsse, aliás, tem sido o entendimento
reiteradamente aprovado nesta Casa, com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça,
como, por exemplo, recentemente, aconteceu
em relação ao Projeto de Lei do Senado nº 55, de
1968.
Estamos certos, diante do exposto, que o
projeto merecerá a aprovação do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, em 21 de agôsto de 1968.
– Sebastião Archer.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de
Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
projeto lido vai à publicação e, a seguir, será
remetido às Comissões competentes.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 91, de 1968 (nº 3.401-C/66,
na Casa de origem), que autoriza o Ministério
da Aeronáutica a doar à Prefeitura Municipal
de Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso,
lote de terreno situado no Bairro da Aviação (in-
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Art. 2º – Fica excluída da doação a área de
cluído em Ordem do Dia, (em virtude de
Requerimento de dispensa de interstício aprovado 5.075 m2 (145 m x 35 m), onde estão situados 3
em Sessão anterior), tendo:
(três) imóveis residenciais, ocupados por militares
integrantes do Núcleo de Proteção ao Vôo do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 662 e Aeroporto de Urubupungá.
663, de 1968, das Comissões:
Art. 3º – As despesas decorrentes da doação,
– de Segurança Nacional e
sejam quais forem, serão feitas pela Prefeitura
– de Finanças.
Municipal de Três Lagoas.
Em discussão o projeto.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar
da palavra, declararei encerrada a discussão. sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em
(Pausa.)
contrário.
Está encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Item 2
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
Discussão, em turno único, do Projeto de
É o seguinte o projeto aprovado:
Decreto Legislativo nº 35, de 1968 (nº 63-B/68, na
Câmara dos Deputados), que aprova o Tratado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
sôbre Princípios Reguladores das Atividades dos
Nº 91, DE 1968
Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico,
inclusive a Lua e demais Corpos Celestes, adotado
(nº 3.401-C/66, na casa de origem)
pela Assembléia das Nações Unidas, em 19 de
Autoriza o Ministério da Aeronáutica a doar à dezembro de 1966, tendo:
Prefeitura Municipal de Três Lagoas, no Estado de
PARECER FAVORÁVEL, sob nºs 645 e 646,
Mato Grosso, lote de terreno situado no Bairro da
Aviação.
de 1968, das Comissões:
– de Relações Exteriores e
O Congresso Nacional decreta:
– de Segurança Nacional.
Art. 1º – Fica o Ministério da Aeronáutica
Em discussão o projeto:
autorizado a fazer doação à Prefeitura Municipal de
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar
Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso, de terreno
da palavra, declararei encerrada a discussão.
de sua propriedade, situado no Bairro da Aviação,
(Pausa.)
naquela cidade, à margem esquerda da Estrada de
Está encerrada.
Ferro Noroeste do Brasil, com a área de 929.000m2,
Em votação.
adquirido da referida Prefeitura por título de
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
aforamento expedido em 13 de janeiro de 1955, sob
queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
o nº 1.409, e transcrito no Cartório do Registro Geral
Está
aprovado.
de Imóveis da mesma cidade e Comarca de Três
O projeto vai à Comissão de Redação.
Lagoas, sob o nº 7.453, no livro 3-P, às fls. 96.
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É o seguinte o projeto aprovado:

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar
da palavra, considerarei encerrada a discussão.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Pausa.)
Nº 35, DE 1968
Está encerrada.
Em votação.
(Nº 63-B/68, na casa de origem)
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprova o Tratado sôbre Princípios Reguladores
Está aprovado.
das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do
O projeto vai à sanção.
Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos
É o seguinte o projeto aprovado:
Celestes, adotado pela Assembléia das Nações
Unidas, em 19 de dezembro de 1966.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1968
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Tratado sôbre Princípios
(nº 77-B/68, na Casa de origem)
Reguladores das Atividades dos Estados na
Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua
Aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural,
e demais Corpos Celestes, adotado pela Assembléia
assinado em 25 de janeiro de 1968, entre a
das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em República Federativa do Brasil e a República
vigor na data de sua publicação.
Argentina.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O Congresso Nacional decreta:
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Art. 1º – É aprovado o Convênio de
Intercâmbio Cultural, assinado em 25 de janeiro de
Item 3
1968, entre a República Federativa do Brasil e a
República Argentina.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
Decreto Legislativo nº 37, de 1968 (nº 77-B/68, na
vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados), de iniciativa do Sr.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
Presidente da República, que aprova o Convênio de
contrário.
Intercâmbio Cultural, assinado em 25 de fevereiro de
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
1968, entre a República Federativa do Brasil e a
República Argentina, tendo:

Item 4
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 647 e
Discussão, em turno único, do parecer
648, de 1968, das Comissões:
da Comissão de Finanças sôbre a Mensagem
– de Relações Exteriores e
nº 256, de 1968 (nº 481/68, de 14 de agôsto
– de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
de 1968, na origem), pela qual o Sr. Presidente
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
da República submete ao Senado Federal a
escolha do Sr. José Cândido Moreira de Souza para Sessão, lembrando aos Srs. Senadores que hoje, às
o cargo de Conselheiro do Banco Nacional da 20,30 horas, haverá reunião do Congresso Nacional
para leitura de mensagem presidencial.
Habitação.
Está convocada a Casa para uma Sessão
Trata-se de matéria que, nos têrmos do extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 horas,
Regimento, deve ser apreciada em Sessão secreta. com a seguinte:
Solicito aos Srs. funcionários que adotem
providências nesse sentido.
ORDEM DO DIA
(A Sessão torna-se secreta às 18 horas e 40
TRABALHO DAS COMISSÕES
minutos e volta a ser pública às 18 horas e 50
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Está encerrada a Sessão.
Está reaberta a Sessão pública.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos).

158ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 22 DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Arthur Virgílio – Milton Trindade –
Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel –
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz –
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de
Figueiredo – João Cleofas – Pessoa de Queiroz –
José Ermírio – Teotônio Vilela – Rui Palmeira –
Arnon de Mello – Leandro Maciel – Júlio Leite – José
Leite – Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino –
Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico
Rezende – Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna –
Gilberto Marinho – Milton Campos – Benedicto
Valladares – Nogueira da Gama – Carvalho Pinto –
Lino de Mattos – João Abraão – Armando Storni –
Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – Filinto Müller –
Bezerra Neto – Ney Braga – Adolpho Franco – Mello
Braga – Celso Ramos – Antônio Carlos – Attílio
Fontana – Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 60
Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é aprovada sem debate.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Agradecimento de comunicações referentes
ao pronunciamento do Congresso sôbre vetos
presidenciais
– Nº 259/68 (nº de origem 498/68), de 20 do
mês em curso – com referência ao veto ao Projeto
de Lei nº 4/68 (CN), que acrescenta parágrafo único
ao art. 2º do Decreto-Lei nº 132, de 1º de fevereiro
de 1967, e dispõe sôbre as condições de ingresso no
Instituto Militar de Engenharia de Oficiais da Ativa
das Armas e do Quadro de Material Bélico (veto
mantido pelo Congresso);
– Nº 260/68 (nº de origem 499/68), de 20 do
mês em curso – com referência ao veto ao Projeto
de Lei nº 2/68, no Senado, e nº 744/67, na Câmara,
que dispõe sôbre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário dos dias feriados civis e
religiosos (veto mantido pelo Congresso);
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– Nº 261/68 (nº de origem 500/68), de 20 do
mês em curso – com referência ao veto ao Projeto
de Lei nº 76/67, no Senado, e nº 1.813/64, na
Câmara, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, crédito especial de NCr$
600.000,00, destinado à regularização de despesas
de pessoal da Fundação Brasil Central (veto mantido
pelo Congresso);
– Nº 263/68 (nº de origem 502/68), de 20 do
mês em curso – com referência ao veto ao Projeto
de Lei nº 277/67, no Senado, e nº 141/67, na
Câmara, que reabre o prazo de reinclusão no Corpo
de Bombeiros do Estado da Guanabara do pessoal
do Quadro do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito
Federal (veto mantido pelo Congresso);
Agradecimento de comunicação referente a
decreto legislativo
– Nº 262/68 (nº de origem 501/68), de 20 do
mês em curso – com referência ao Decreto Legislativo
nº 29/68, que aprova o texto do Acôrdo sôbre
Cooperação Técnica entre o Govêrno do Brasil e o
Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte, assinado no Rio de Janeiro, em 18-1-68.
O SR. PRESIDENTE. (Gilberto Marinho): –
Esta Presidência comunica que resolveu convocar
Sessão conjunta para hoje, dia 22, às 21 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, para continuar a
votação do Projeto de Emenda à Constituição nº
4/68, que dá nova redação ao caput do art. 76,
suprime os seus §§ 1º, 2º e 3º, o art. 77 e seus §§ 1º,
2º e 3º e dá nova redação ao § 1º do art. 79 e ao art.
81 da Constituição Federal.
Sôbre a mesa, dois requerimentos que vão ser
lidos pelo Sr. 1º-Secretário.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 998, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Planejamento
e Coordenação-Geral o seguinte pedido de
informações:
1º) Quantas unidades residenciais foram
recebidas, alugadas, permutadas, retomadas e
vendidas pela CODEBRÁS, através da Divisão de
Administração de Imóveis, de janeiro de 1967 até a
presente data? Quais os critérios adotados pela
CODEBRÁS para o atendimento dos interessados?
(Fornecer relação discriminada com o nome e
qualificação completa do interessado, local,
especificação do imóvel, condições de pagamento,
data da operação e critério adotado no caso).
2º) Estando a CODEBRÁS se recusando a
aceitar a distribuição de apartamentos de mais de
um quarto para funcionários solteiros, a pedido dos
diversos Ministérios, informar qual a razão dêsse
procedimento.
3º) Informar, também, se referido critério tem
sido aplicado aos servidores da própria CODEBRÁS,
sejam êstes do quadro ou apenas requisitados.
4º) Quantos convênios já foram celebrados
pela CODEBRÁS para construção, venda e locação
de imóveis no período de janeiro de 1967 até a
presente data? (Fornecer relação detalhada
contendo data, nome do órgão, valor, objeto e
vigência do convênio).
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
– Adalberto Sena.
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REQUERIMENTO
Nº 999, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regimental, sejam
solicitadas ao Ministro Extraordinário para Assuntos
do Gabinete Civil, através da Prefeitura do Distrito
Federal, as seguintes informações:
1ª) Quais os professôres do Ensino Médio, 1º
e 2º ciclos, aprovados no Curso de Formação
realizado pela Prefeitura do Distrito Federal em
convênio com a Universidade de Brasília e
contratados até esta data, quais as matérias que
lecionam e em quais estabelecimentos foram
lotados?
2ª) Quais os professôres do Ensino Médio, do
1º e 2º ciclos, que foram demitidos ou que se
demitiram em 1967 e 1968 e quais as disciplinas que
ministravam?
3ª) No Ginásio do Plano-Pilôto (G.P.P.) têm
sido constantes as faltas de professôres,
notadamente de Matemática, Geografia e História,
Inglês e Ciências, chegando mesmo algumas turmas
a ficar sem aulas dessas matérias durante 30, 60 e
até mais dias. Que providências tem tomado a
Secretaria da Educação para sanar tão grave
irregularidade?
4ª) Com vistas à situação apontada no item
anterior, considerando-se já estarmos no segundo
semestre do ano letivo, qual a situação do programa
a ser ministrado aos alunos daquelas matérias nas
várias séries do G.P.P.?
5ª) É verdade que a Coordenação
do Ensino Médio não tem podido realizar
substituições de professôres que se ausentam

temporàriamente? Caso afirmativo, quais as razões
para o não-atendimento de solicitações dessa
natureza formuladas à referida Coordenação pelos
Diretores dos estabelecimentos de ensino?
Sala das Sessões, 22 de agôsto de 1968. –
Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os requerimentos lidos serão publicados e, depois,
despachados pela Presidência.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o primeiro dêles, Senador
Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA (não foi revisto
pelo orador.): – Sr. Presidente, em aparte dado,
ontem, por mim ao discurso do Senador Aarão
Steinbruch, a respeito do caso da TchecoEslováquia, tive por objetivo salientar aspecto que
me pareceu crucial, na crise que ora se desenvolve
naquela região da Europa.
Realmente, pelo que pude observar, no
ambiente europeu, nos últimos dias, o que está mais
em jôgo, em tudo isto, é uma crise da liberdade.
O que há de mais decepcionante, o que mais
angustia, sobretudo nos setores das esquerdas
francesas e de outros países, são as intenções, que
parecem evidentes, da política soviética e de seus
satélites de colocar o socialismo em têrmos
nìtidamente liberticidas.
Para comprovar o que agora afirmo, quero
trazer ao conhecimento do Senado brasileiro um
artigo dos mais interessantes a êste respeito,
publicado na revista Le Nouvel Observateur de Paris e
subscrito por Gilles Martinet, homem que faz a análise
da situação, sob o ponto de vista das esquerdas, mas
com imparcialidade de julgamento impressionante.
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Êste artigo se intitula "A Palavra Liberdade" e
diz o seguinte:
"Os dirigentes soviéticos têm espíritos abertos.
Êles deixam o govêrno romeno distanciar-se até
certo ponto do Pacto de Varsóvia. Êles não se
mexem quando Fidel Castro faz condenar homens
que são abertamente acusados de lhes servir de
agentes."
Quer dizer, não se mexem quando Fidel
Castro se insurge ou prende homens que, em Cuba,
servem de agentes da política soviética.
É o que está dito aqui.
"Êles compreendem, muito bem, que Násser
seja, de vez em quando, conduzido a pôr comunistas
na prisão; mas quando êles ouvem pronunciar, num
país socialista, a palavra "liberdade", então, os seus
tanques se põem nas ruas. O socialismo pode ter
para êles diferentes feições, mas apenas um partido.
Quem ousar pôr em dúvida o monopólio político
dêste partido, se ataca ou se dirige aos próprios
fundamentos do socialismo. Dubcek tem sido
considerado como homem perigoso, a partir do
momento em que êle suprimiu a censura no seu
país. Os mesmos líderes que afirmam, com orgulho,
a superioridade esmagadora do sistema socialista,
consideram também que êsse sistema é muito frágil,
após cinqüenta anos de poder na União Soviética e
vinte anos na Tcheco-Eslováquia, para suportar a
existência de uma oposição e mesmo a simples
publicidade dos conflitos que podem surgir no seio
do seu partido. Os ecos dêsses conflitos não devem
chegar ao exterior senão sob a forma escolhida pelo
Politburo.
As decisões são sempre tomadas por
unanimidade e foi indispensável que o próprio
Khruchtchev votasse a sua própria queda.

Como não ver nessas reações a angústia de
uma comunidade do tipo sacerdotal, cujos valôres
sagrados são postos em causa e que se sente, ela
própria, cada vez mais contestada? Não é contra o
perigo de uma restauração capitalista – ouçam bem,
Srs. Senadores o que diz êsse articulista – que se
bate, hoje, essa comunidade: é para a manutenção
de uma dominação que não justifica mais, nem a
penúria interna e nem as ameaças externas e que
condenam, em revanche, as necessidades de uma
transformação da gestão econômica."
TARDIAMENTE
Aqui, o articulista se refere às reações das
esquerdas francesas, porque, na França, a esquerda
não é representada, apenas, pelo Partido Comunista.
O articulista se refere, principalmente, à
demora, à falta de reação inicial, que se verificou nos
setores não comunistas da esquerda francesa.
"Que os comunistas dos países ocidentais se
julguem embaraçados por tal situação, é coisa que se
compreende muito bem. É difícil para êles solicitar a
aliança de outras fôrças da esquerda, proclamando
que a vitória do socialismo requer a existência de um
partido único. Mas, por outro lado, êles não querem
desgostar a União Soviética. Donde essas démarches
ambíguas, evocando-se a eventualidade de uma
conferência internacional, onde se propõe como
Ordem do Dia a evolução da situação da TchecoEslováquia e não a condenação das pressões
exercidas sôbre esta mesma Tcheco-Eslováquia.
Mentiríamos se disséssemos que essas
démarches nos têm surpreendido. Não se imaginava
que
os
dirigentes
do
Partido
Comunista
Francês, sôbre o problema Tcheco, pudessem agir
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diferentemente. Mas as uotras fôrças da esquerda?"
Pergunta o jornalista:
"Durante dias e dias, elas têm protestado
discretamente e, depois, afinal, elas se
decidiram a falar. Antes tarde do que nunca.
Mas se houve um retardamento, não se pode
esforçar por recuperá-lo e aproveitar de agora
em diante tôdas as ocasiões para manifestar a
sua solidariedade ativa à Tcheco-Eslováquia
socialista?
Trata-se, em primeiro lugar, de fazer saber aos
tcheco-eslovacos que a opinião francesa está com
êles.
Mas se trata, também, de demonstrar a essa
opinião, que a esquerda não está prestes a
considerar que o socialismo e a liberdade são dois
têrmos antagônicos."
Esta, a opinião predominante na França e,
creio eu, em todo o mundo. isto é, a condenação
do ato soviético. Por mais que se procure buscar
as explicações dêsse ato, nota-se que não se
trata, no caso, de um receio da volta da TchecoEslováquia ao anterior capitalismo. Tôda a
Europa compreende, e creio que o Brasil
também, que não há condições para que o
socialismo deixe de vigorar na TchecoEslováquia.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Pois não.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Quero
felicitá-lo, em primeiro lugar, pelo conteúdo objetivo
do discurso de V. Ex.ª. O nobre colega traz um
depoimento de um jornalista voltado para a análise
dos problemas político-internacionais. Mas o que
vale acentuar é a continuação do protesto. É mais
um. Ontem não me encontrava presente aqui, pois
só na noite passada cheguei a Brasília.
Agora aproveito a oportunidade dessa magnífica

oração de V. Ex.ª para dar meu ponto de vista
condenatório a essa invasão, que desafivela a massa
daqueles que pregam a coexistência pacífica, por um
lado e, por outro, apresenta a negativa desta política
intervencionista, de vez que sendo contrária não
aceita o diálogo, quer sempre que prevaleça a sua
vontade. A pequenina Tcheco-Eslováquia a exemplo
da Hungria, há de merecer de tôda a opinião pública
mundial a solidariedade que o Brasil, a una voce, está
dando. De minha parte quero repudiar a palavra, não
encontro outra mais forte, porque se encontrasse eu a
empregaria, neste instante. Esta invasão bárbara,
cruel, inqualificável, inoportuna e que demonstra a
nós, que somos democratas, um caminho de
fortalecimento dos nossos ideais, a fim de impedir que
esta avalanche totalitária venha, ainda mais, se
ampliar, para que não se esmague – e que foi objeto
do comentarista que V. Ex.ª cita, com tanta felicidade,
o que há de mais sagrado, em todos nós, que é o
sentimento de liberdade. Minhas congratulações pelo
discurso de V. Ex.ª.
O SR. ADALBERTO SENA: – Obrigado a V.
Ex.ª pela contribuição que traz a esta minha oração,
sobretudo quando assinala o que estamos,
atualmente, observando, aquêles que finalmente
tiram a máscara para demonstrar que não são,
segundo apregoam, os defensores da coexistência
pacífica e, direi mais, daquele princípio tão
proclamado da autodeterminação dos povos.
Mas, dizia eu, que já não é o receio da volta
da Tcheco-Eslováquia ao capitalismo; os próprios
soviéticos e todo mundo sente não ser possível. O
que êles não querem, realmente, é que haja
liberdade, que seja suprimida a censura, porque
acham que esta é prejudicial à marcha dos
socialismo. Exatamente para evitar que essas
informações cheguem ao conhecimento do mundo, é
que êles tanto insistem em que êsses países
não dêem liberdade de imprensa e não con-
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cedam a liberdade da palavra aos seus concidadãos.
Neste ponto, é preciso assinalar-se a
coincidência – se não de idéias, pelo menos de
métodos – entre a direita e a esquerda. Temos
visto, inclusive entre nós, que a influência
direitista também se insurge contra a liberdade,
adotando os mesmos métodos que estão
adotando na mais extremada e mais radical
facção da Tcheco-Eslováquia. E, exatamente por
isso, fiz questão, ao dar o aparte ao Senador
Vasconcelos Tôrres, de assinalar êste ponto,
para que se fique sabendo, no Brasil, através do
depoimento que trago da imprensa do velho
mundo, da imprensa de um país em que essas
coisas podem ser publicadas, que nós estamos,
mais uma vez, sentindo uma crise na democracia,
mas sobretudo, uma crise em têrmos de
liberdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, conforme diz o
articulista, não existe antinomia entre liberdade e
socialismo. Existe hoje, no mundo, um socialismo
democrático, e êsse socialismo democrático tem
frentes muito amplas na Europa e muito se aproxima
de certos movimentos, inclusive o nosso no Brasil,
em que, se não adotamos a palavra socialismo na
fonte dêste sistema político, sobretudo na fonte
econômica e libertária, do socialismo temos bebido
muitas inspirações.
Com êsse pronunciamento, quero deixar,
também – não digo em nome do meu Partido, porque
não estou autorizado a tal – deixar o meu protesto
contra mais essa investida, não, como disse, do
anticapitalismo contra o capitalismo, de uma idéia
econômica contra outra antieconômica, mas,
sobretudo, de uma mentalidade liberticida contra
aquilo que temos de mais agrado e que temos de
defender por todos os meios: a liberdade. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
–
O
segundo
orador
inscrito
é
o

Sr. Senador Aarão Steinbruch. Tem a palavra S.
Ex.ª.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr.
Presidente, fomos ontem procurados por uma
Comissão de Vereadores da Câmara Municipal de
Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, composta de
integrantes da ARENA e do MDB daquele município
fluminense, a fim de solicitar que formulasse apêlo,
desta Tribuna, ao Sr. Ministro da Agricultura, no
sentido da regularização do Serviço Médico do
IPEACS, que funciona no km 47 da antiga Estrada
Rio – São Paulo, e atende aos funcionários da
Universidade Rural ali existente, bem como seus
dependentes, familiares e, de um modo geral, à
população daquela localidade.
Inexplicàvelmente foi suspensa a alimentação
aos médicos e aos funcionários integrantes daquele
serviço assistencial, obrigando-os a se ausentar do
Hospital e Ambulatório para as refeições, com
sensível prejuízos dos pacientes. A alegação é a
falta de verbas. Mas, fui informado por aquêles edis
de meu Estado de que os vencimentos dêsses
servidores, tão úteis quanto abnegados, chegaram a
ser retardados até um ano!
Em razão das constantes queixas ao
Ministério da Agricultura, finalmente foi providenciado
o levantamento da situação por um economista.
Completados
os
estudos,
sugeriram-se
as
providências necessárias para a regularização da
manutenção daquele serviço médico. Dêste trabalho,
segundo fui informado além de quaisquer dúvidas,
constou uma tabela para a cobrança racional dos
diversos setores de odontologia, clínica e farmácia,
que foi enviada ao Ministério da Agricultura, e até a
presente data continua sem nenhuma solução. Igual
sorte teve a apreciativa de uma dotação de 80
milhões como despesas gerais para a manutenção
do Hospital num período-base de seis meses.
Sr.
Presidente,
a
precariedade
em
que se encontra aquêle Serviço Médico está
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a se tornar crítica. Não só o Ministério da Agricultura
deixou de oferecer qualquer solução, mas, além,
foram dispensados cinco médicos e dois dentistas do
setor hospitalar, sem razão alguma, fato que tornou
ainda mais deficiente a prestação daqueles serviços
àquela população, constituída, como já acentuei, de
funcionários e seus familiares, mas, principalmente,
de trabalhadores rurais habitantes das imediações,
que não dispõem de nenhum outro meio de socorro.
Daí por que, Sr. Presidente, atendendo ao
apêlo que me foi dirigido pelos Vereadores de
Itaguaí, e avocando a mim a solução dêsse
problema, quero dirigir a S. Ex.ª o Senhor Ministro da
Agricultura, face aos estudos mandados proceder
naquela Pasta, um veemente pedido no sentido de
que determine as providências indispensáveis e
cabíveis a fim de que seja regularizado o
atendimento aos que precisam do serviço médico
situado no km 47 da antiga Rio – São Paulo, e faça
assim terminar, sem demora, o sofrimento a que está
exposta aquela gente da população fluminense.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
orador seguinte é o Senador Attílío Fontana.
(Pausa.)
Não está presente.
O orador seguinte é o Senador Josaphat
Marinho. (Pausa.)
Não está presente.
O quinto orador inscrito é o Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES (lê o
seguinte discurso.): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, o pedaço do Brasil que
tenho a honra de representar nesta Casa – o
Estado do Rio de Janeiro – é uma terra de
gloriosas tradições históricas, de extraordinárias
belezas geográficas, de vigorosas indústrias, de

cidades densamente povoadas, contando, também,
com uma ampla e diversificada rêde escolar ...
Todavia como também ocorre com o Brasil no
seu conjunto –, o Estado do Rio alterna êsses
aspectos positivos com algumas contradições, com
alguns desconcertantes problemas econômicos e
sociais... problemas que exprimem, em certo sentido,
a presença indesejável do antiprogresso e do
antidesenvolvimento...
Tenho usado da palavra freqüentemente nesta
Casa, Senhor Presidente, para exaltar os aspectos
positivos da minha terra ...
Mas, nem só louvando e exaltando está o
parlamentar cumprindo seu dever, resgatando
sua extensa divida de gratidão e de carinho para
com a terra e a gente que lhe conferiram o
mandato.
O país e a nação – seja na sua unidade, ou
em qualquer de suas partes – são realidades em
movimento, são processos. E como processos, como
situações em mudança, devem ser focalizados e
analisados, precisamente, no que se relaciona com a
presença e a ação, no seu bôjo, de fatôres que
entravam a livre e saudável evolução dêsse
processo .
O grande compromisso do parlamentar,
Senhor Presidente, não é com as siglas
partidárias, ou com as sempre transitórias
lideranças políticas – mas, com o bem-estar das
populações, representado pelo satisfatório
encaminhamento das soluções administrativas, a
curto e a longo prazo...
O que deve preocupar a todos nós, Senhor
Presidente, é que os responsáveis diretos pelos
problemas das coletividades saibam identificá-los e
equacioná-los de uma forma objetiva, bem como se
mantenham fiéis aos programas adotados para
solucioná-los, na linha técnica dessa objetividade.
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Dirão, Senhor Presidente, que estou a insistir
no óbvio... E eu logo direi que, hoje – como em
qualquer tempo – a oratória parlamentar precisa
manter um entrosamento evidente e permanente
com o óbvio .... com tudo aquilo que deveria ser
fundamental na vida pública e que nem sempre o é,
para a infelicidade das nações.
Já abordei por diversas vêzes nesta Casa,
Senhor Presidente, as contradições oferecidas pela
agroindústria do açúcar no meu Estado. Focalizei,
particularmente, o que se refere à obsolescência dos
equipamentos industriais ainda utilizados, a baixa
produtividade das emprêsas e, em decorrência
dêsses fatos básicos, à presença de um sistema de
exploração de trabalho humano que desperta
revoltas e que acumula ódios ...
E tôda essa situação de crônico desequilíbrio
que marca a agroindústria do açúcar coexiste com
um órgão paraestatal – o Instituto do Açúcar e do
Álcool – que possui, entre suas finalidades,
exatamente, a de assegurar o perfeito ajustamento
de interêsses entre os diversos personagens que
compõem o heterogêneo elenco da referida atividade
econômica.
Mas, acontece que a indústria açucareira
fluminense, com seus resajustamentos, suas
mazelas, não é um fato isolado. Existem no Estado
do Rio, ainda, outras diferentes ocorrências de
desconchavos econômicos-sociais – com reflexos
negativos para as áreas nas quais se manifestam, e
para o próprio Estado – e a indústria salineira é uma
delas.
A indústria salineira fluminense tem sua base
física na chamada Região dos Lagos, que incluem os
Municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia e
Cabo Frio, com um total de 93 mil habitantes.
Das 107 salinas existentes nesse 3
municípios apenas 3 utilizam técnicas que

permitem um razoável nível de produtividade.
Consistem essa técnicas mais aprimoradas em
sistemas de evaporadores de expansão interligados
a condensadores de superfícies, comumente
chamado de vácuos de múltiplos efeitos. O calor
solar e o aproveitamento dos ventos são ali usados
para produção de salmouras saturadas, no ponto da
incipiente cristalização do sal.
Nas outras 204 salinas, o sistema adotado é
de uma perfeita primitividade. Consiste êle em retirar
a água do mar com cataventos – que acionam os
dispositivos de sucção – depositando-a em tanques
de argila conhecidos pelo denominação regional de
quadros.
Exposta a água à evaporação natural, nesses
quadros forma-se o sal grosso quando a um
centímetro de profundidade – sal que a seguir é
amontoado e removido por trabalhadores, sem
proteção para êsse tipo de tarefa, com o simples
auxílio de pás, enxadas e rodos.
Além do sal, a região fluminense dos Lagos é
uma das maiores fontes de farinha de ostra do País,
com uma produção mensal que anda pela casa das
2.5000 toneladas. A farinha de ostra é o carbono de
cálcio utilizado para adubos e para balancear ração
de animais e aves.
Os problemas técnicos e os problemas
humanos da indústria salineira estão estritamente
interligados. Do primitivismo dos métodos e dos
equipamentos das salinas decorre uma utilização
escassa da mão de obra local, sujeita ainda ao
penoso desemprêgo periódico da entressafra.
A população da região dos lagos não é, assim,
beneficiada maciçamente – como se poderia supor –
por um fluxo de salários, proveniente dos
estabelecimentos salineiros. E mesmo a parte
dessa
população
que
se
beneficia,
com
êsses salários, dado o caráter descontínuo do
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trabalho, não obtém sequer o suficiente para
alcançar o nível de vida básica a que tôda criatura
humana faz jus.
Existe na região, envolvendo as camadas mais
humildes de sua população, urna situação de miséria
generalizada, evidenciada na rusticidade das
habitações, na falta de uma assistência médicohospitalar ao nível das necessidades, na ausência de
escolas, e, ainda, no fato de homens, mulheres e
crianças usarem roupas andrajosas e trazerem os
pés descalços.
O contato continuado com a água salgada, ou
com o próprio sal, tem efeito nocivos sôbre o
organismo humano. Entre êsses efeitos, o mais
conhecido pela sua freqüência é o tumor chamado
na região de ôlho de boi.
As condições desfavoráveis são de tal ordem,
para os trabalhadores das salinas, que a duração
média da vida, para êles não ultrapassa a faixa dos
40 anos.
Êsses
diferentes
problemas,
Senhor
Presidente, podem e devem ser enfrentados, não
apenas
com
medidas
de
emergência,
naturalmente necessárias para atenuar os
aspectos mais graves da situação existentes,
mas, com medidas outras, inseridas no contexto
de um plano geral que vise a um aperfeiçoamento
completo das estruturas econômico-sociais da
indústria salineira.
Entre as medidas de emergência estaria,
em primeiro lugar, a presença efetiva da
assistência médico-social do INPS, infelizmente
desaparelhado na região para desenvolver, na
escala desejável, o tipo de ação que se faz
necessária para minorar as condições sanitárias
e vivenciais dos trabalhadores ligados à extração
do sal, e suas famílias.
Outra medida de emergência, essa de fins
estritamente econômicos, seria a abertura de um
canal de 18 quilômetros de extensão e 30 metros de
largura, para desviar a água doce que entra na

Lagoa de Araruama, prejudicando seu nível de
salinidade.
O canal partiria da Ponte do Leite, em
Araruama, e terminaria na Lagoa de Saquarema,
onde a água doce seria depositada, sem prejuízo
para o município, pois nêle não há exploração de sal.
E o canal serviria também para solucionar o
problema sanitário de Araruama, cidade ainda não
dotada de rêde de esgotos.
Entre as medidas de longo prazo, estariam
aquelas que visassem a uma reformulação da
tecnologia da extração salineira atualmente utilizada,
com vistas a melhorar o nível de produtividade da
mesma, bem como à implantação de um nôvo tipo
de relações de trabalho entre os empregados das
salinas e seus patrões.
Haveria, ainda, a conveniência da implantação
de um parque de indústrias químicas que
utilizassem, para fins diversos – inclusive o preparo
de adubos – o sal e os subprodutos das salinas.
Senhor Presidente, o sal, o cloreto de
magnésio, o sulfato de cálcio, os sais de potassa e
de bromo, bem como a farinha de ostra, são
produtos de grande importância econômica,
essenciais ao consumo do País.
Só existem no Brasil duas regiões produtoras
de sal e seus derivados. Uma delas é a região
fluminense de que estou falando, sujeita a fatôres
climáticos, ecológicos e econômicos que entravam
sua produção e oprimem sua população.
A outra região está situada no Rio Grande do
Norte e tem a seu favor o clima sêco, definido,
configurando um quadro permanentemente favorável
à produção salineira.
A zona produtora do Norte tem recebido
tôda a atenção e tôda a assistência financeira
governamental, enquanto que a fluminense –
mais próxima dos centros de consumo do país –
só consegue manter-se como centro salineiro, a
custa do pioneirismo de alguns teimosos
empresários e do sacrifício anônimo e bru-
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tal de alguns milhares de trabalhadores que morrem
antes de completar 40 anos.
Terminarei, Senhor Presidente, apelando
para os Senhores Ministros do Planejamento, da
Indústria e do Comércio, do Trabalho e Previdência
Social, dos Transportes, da Saúde – para que, na
faixa de assuntos relacionados com os seus
ministérios procurem atender melhor aos 90 mil
brasileiros que moram na região dos lagos
fluminenses, criando condições mais favoráveis de
sobrevivência e de expansão para uma atividade
econômica de vital interêsse para o Estado do Rio e
para o Brasil.
Sr. Presidente, aproveitando o ensejo de me
encontrar na tribuna, vou encaminhar a V. Ex.ª a
minha safra de hoje de requerimentos de
informações que são os seguintes: ao Ministério das
Comunicações, Departamento dos Correios e
Telégrafos,
solicitando
informações
sôbre
aproveitamento de concursados; ao Ministério dos
Transportes – DNER – solicitando informações sôbre
construção de viaduto para eliminar passagem de
nível na linha férrea da Central do Brasil, em
Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro; ao Ministério das
Minas e Energia – ELETROBRÁS – solicitando
informações sôbre plano de redução das tarifas de
energia elétrica; ao Ministério da Indústria e do
Comércio, informações sôbre a venda da Fábrica
Nacional de Motores S.A. (FNM).
É
um
requerimento
adminicular,
Sr.
Presidente, indagando outros detalhes, uma vez que
tenho esgravatado, escarafunchado e esmiuçado
tudo que diz respeito à FNM. Quero mais êsses
elementos para abordar, novamente, desta tribuna.
– Ao Ministério da Educação e Cultura –
Instituto Nacional de Cinema – informações sôbre
exibição de filmes nacionais.
–
Ao
Ministério
do
Trabalho
e
Previdência
Social
–
INPS
–
informa-

ções sôbre fornecimento de aparelhos ortopédicos.
– Ao Ministério da Educação e Cultura –
Diretoria do Ensino Agrícola – informações sôbre o
Colégio Agrícola de Planaltina.
– Ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social – INPS – informações sôbre filiação de
pastôres religiosos no Instituto.
– Ao Ministério dos Transportes – Comissão
de Marinha Mercante – informações sôbre a frota
nacional.
– Ao Ministério dos Transportes –
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
– informações sôbre transformação em centro
pesqueiro do Pôrto de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.
Sr. Presidente, passarei a uma terceira parte
de minha presença nesta tribuna e o farei
ràpidamente. O Senhor Ministro Mário Andreazza
teve a gentileza de enviar-me um telex convidandome para assistir, amanhã, no seu Ministério, à
assinatura do contrato que vai permitir a contrução
da sonhada ponte Rio – Niterói, da sonhada e até
hoje inacreditada ponte. Meu pai dizia que meu avô
já lhe falava na ponte e o meu bisavô, também. Já
em 1700 se pensava na ligação Rio – Niterói pela
ponte.
De uma feita, chegaram a lançar uma pedra
fundamental. Compareci à solenide, que se constituiu
num espetáculo meio esquisito, porque nunca se viu
lançar pedra fundamental dentro da água. Os
organizadores do espetáculo, entre os quais se
encontravam o atual Governador da Guanabara e o
Governador do meu Estado, tomaram uma lancha na
Praça Quinze de Novembro e, no meio da Baía de
Guanabara, após ter sido servido um lanche por uma
das confeitarias grã-finas da Guanabara, com discurso,
fogos, apanharam paralelepípedos, o Sr. Negrão
de Lima de um lado, e autoridades do outro,
foram até a amurada e os jogaram com um ca-
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nudo, ao mar. Só as pedras foram para o fundo, e o
canudo ficou flutuando, não sei até onde foi bater.
A ponte seria feita através de contrato firmado
com a "Societé d'Etudes et Enterprises", de Paris.
Sr. Presidente, depois de um lanche realmente
excelente, nos retiramos no pressuposto de que a
construção da ponte seria uma realidade. Entretanto
surgiu uma divergência. Segundo uns, seria mais
aconselhável um túnel. Daí interêsses de tôda a
natureza em conflito, a ponto de provocar em mim
um trocadilho, na ocasião: afirmei que o túnel não
saía porque tinha duas bôcas.
Foi uma afirmativa realmente maldosa, porque
percebia interêsses outros que queriam participar e
não podiam.
Parece-me que o desafio foi aceito. A
descrença de ontem se transforma, hoje, não mais
na minha esperança mas, na minha quase certeza, e
V. Ex.ª me perdoe usar, aqui, uma palavra que não é
antiparlamentar, mas não de uso nem na tribuna do
Senado e nem na tribuna da Câmara: o Ministro
Andreazza é "tinhoso".
Palavra esta que define um homem capaz,
que "arregaça as mangas", que, quando resolve
encarar uma determinada situação, o faz sem
desfalecimentos. É êsse gaúcho "simpaticão", de
que todo mundo gosta e que é, não diria uma "vitória
régia" no Ministério, mas um homem que dialoga;
que tem inteligência; que, quando vai inaugurar
obras no Norte ou no Sul, leva consigo estudantes;
sabe apertar-lhes as mãos; sabe sorrir, sabe, Sr.
Presidente, dizer um "não" de tal maneira que a
pessoa ainda fica agradecida, ao contrário do "sim"
de certos Ministros, como, por exemplo, o Ministro
Delfim Neto, quando diz "sim", com aquela fisionomia
que todos conhecemos e aquela figura nédia que o
caracteriza, a pessoa ainda sai aborrecida. Mas
a um "não" do Ministro Andreazza, fica-se

cativo. Êle tem "charme", tem sabedoria política, tem
vivacidade intelectual e êle tomou a si êsse desafio
que, eu acredito, se transformará em realidade
dentro do prazo previsto.
Pela primeira vez, manifesto a minha
confiança. Porque nós não fomos para Baía da
Guanabara para lanchar na Colombo ou para jogar
paralelepípedos ao mar. Agora vai ser feito um
contrato e há financiamento de agência britânica de
grande capacidade financeira, que dará o seu aval
ao empreendimento.
Sr. Presidente, eu não poderei estar
amanhã no Ministério da Viação, porque
compromissos inadiáveis me prendem em
Brasília, tenho que permanecer até os últimos
momentos da Sessão de amanhã. Por esta razão,
vejo-me impedido de comparecer ao Gabinete do
eminente Ministro Mário Andreazza. Mas quero
enviar a S. Ex.ª as minhas congratulações, o meu
entusiasmo por aquilo que parecia mentira e que
o Ministro Mário Andreazza vai transformar em
realidade.
Congratulo-me com o dinâmico Ministro,
que ontem ingressou na sombra cinqüentenária
dos anos, e êle, que nesse festival de
comemorações do seu natalício, recebeu tantos
presentes, vai dar o maior presente à Guanabara
e ao Estado do Rio, pois essa ponte tão
decantada, cuja utilidade me dispenso de
descrever, porque todo
mundo
conhece,
permitirá que duas cidades tão próximas não
continuem tão separadas pela deficiência de
transporte.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, requerimentos de informações de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Tôrres que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário.
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São lidos os seguintes:

Transportes – DNER –, que providências foram
tomadas para a construção de um viaduto que
REQUERIMENTO
eliminará a passagem de nível sôbre a linha férrea
Nº 1.000, DE 1968
da Central do Brasil, em Nilópolis. Estado do Rio de
Janeiro.
Sr. Presidente:
Sala das Sessões, em 22-8-68. – Vasconcelos
Requeiro, na forma da preceituação Tôrres.
regimental vigente, informe o Poder Executivo,
através do Ministério das Comunicações –
REQUERIMENTO
Departamento dos Correios e Telégrafos –, quais
Nº 1.003, DE 1968
os Distritos Postais, no Estado do Rio de Janeiro,
que estão sofrendo falta de pessoal, bem como
Sr. Presidente:
se existem concursados no território fluminense
Requeiro, na forma da preceituação regimental
esperando
aproveitamento
e
quais
as vigente, informe o Poder Executivo, através do
providências tomadas, visando a suprir os Ministério da Indústria e do Comércio, sôbre o
Distritos Postais com êsses concursados, seguinte:
evitando a contratação de pessoal.
a) Existe cláusula de opção de compra em
Sala das Sessões, em 22-8-68. – Vasconcelos algum contrato firmado pela FNM com o grupo
italiano da Alfa Romeo? Em que têrmos?
Tôrres.
b) Qual o destino a ser dado ao projeto
REQUERIMENTO
elaborado pela FNM relativos a carros de combate e
Nº 1.001, DE 1968
outros?
Sala das Sessões, em 22-8-68. – Vasconcelos
Sr. Presidente:
Tôrres.
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
REQUERIMENTO
Ministério das Minas e Energia – ELETROBRÁS –,
Nº 1.004, DE 1968
sôbre o seguinte:
a) Quais os setores e regiões a serem
Sr. Presidente:
beneficiados com a pretendida redução das tarifas
Requeiro, na forma da preceituação regimental
de energia elétrica?
vigente, informe o Poder Executivo, através do
b) Quais os reflexos desta redução no Ministério da Educação e Cultura – Instituto Nacional
programa de desenvolvimento da produção de de Cinema –, quais as providências do INC visando
energia elétrica do País, bem como na arrecadação ao cumprimento da Lei de Exibição Obrigatória,
do impôsto único?
tendo em vista o aumento da produção nacional de
c) Quais os motivos desta redução?
filmes.
Sala das Sessões, em 22-8-68. – Vasconcelos
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.002, DE 1968

REQUERIMENTO
Nº 1.005, DE 1968

Sr. Presidente:
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação
Requeiro, na forma da preceituação
regimental
vigente,
informe
o
Poder regimental
vigente,
informe
o
Poder
Executivo,
através
do
Ministério
dos Executivo, através do Ministério do Tra-
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balho e Previdência Social – INPS –, quais os
REQUERIMENTO
motivos que levam o Instituto a não fornecer
Nº 1.008, DE 1968
aparelhos ortopédicos a seus beneficiários, e se
existem planos para, paralelamente à reabilitação,
Sr. Presidente:
efetuar o fornecimento dos citados aparelhos.
Na forma da preceituação regimental
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968. vigente, requeiro informe o Poder Executivo,
– Vasconcelos Tôrres.
através do Ministério dos Transportes –
Departamento Nacional de Portos e Vias
REQUERIMENTO
Navegáveis –, quais os estudos já realizados
Nº 1.006, DE 1968
visando a transformação do Pôrto de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, em um centro pesqueiro
Sr. Presidente:
para atender à crescente indústria do pescado em
Requeiro, na forma da preceituação regimental território fluminense, uma vez que nas condições
vigente, informe o Poder Executivo, através do atuais o referido Pôrto não mais apresenta índices
Ministério da Educação e Cultura – Diretoria do satisfatórios de rentabilidade.
Ensino Agrícola –, sôbre o seguinte:
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
1º) Quais os motivos que determinaram a – Vasconcelos Tôrres.
dispensa de funcionários do Colégio Agrícola de
Planaltina?
REQUERIMENTO
2º) O MEC tem recolhido normalmente a
Nº 1.009, DE 1968
contribuição para o INPS descontada de funcionários
do referido Colégio? Caso negativo, por quê?
Sr. Presidente:
3º) Foram contratados outros servidores para
Requeiro, na forma da preceituação regimental
os lugares dos demitidos?
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968. Ministério dos Transportes – Comissão de Marinha
– Vasconcelos Tôrres.
Mercante –, sôbre o seguinte:
1º) Qual o número de navios estrangeiros
REQUERIMENTO
fretados pelo Brasil, através de suas Companhias
Nº 1.007, DE 1968
de Navegação, no período de 1964 a esta data,
citando:
Sr. Presidente:
a) respectivas capacidades, origens e prazos
Requeiro, na forma da preceituação vigente, de afretamento;
informe o Poder Executivo, através do Ministério do
b) percentual das cargas transportadas por
Trabalho e Previdência Social – INPS –, se o êstes navios em relação ao total de cargas
Instituto tem recebido ou procurado desenvolver o exportadas por via marítima, anualmente, no período
registro de pastôres religiosos, conforme prevê o acima;
Regulamento-Geral da Previdência Social.
c) importâncias pagas pelo afretamento.
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
2º) Qual o total da capacidade de carga dos
– Vasconcelos Tôrres.
navios nacionais em 31-12-63?
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3º) Qual o total referido acima em 30-6-68?
4º) Quantos navios estão encomendados a
estaleiros nacionais e estrangeiros, com:
a) respectiva capacidade e prazo de entrada
em ação;
b) valor e modo de pagamento, no caso de
navios construídos no estrangeiro;
c) destinação.
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os requerimentos lidos vão à publicação e, em
seguida, serão despachados pela Presidência.
Não há mais oradores inscritos.

A Ordem do Dia consta de trabalhos de
Comissões.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
presente Sessão, designando para a Sessão
ordinária de hoje, às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
Audiência do Sr. Ministro da Agricultura, Dr.
Ivo Arzua Pereira, convocado, nos têrmos do
Requerimento nº 80, de 1968, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres, a fim de prestar
esclarecimentos sôbre importação de leite em pó.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 15
minutos.)

159ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 22 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Arthur Virgílio – Milton Trindade –
Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel –
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz –
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de
Figueiredo – Domício Gondim – João Cleofas –
Pessoa de Queiroz – José Ermírio – Teotônio Vilela
– Rui Palmeira – Arnon de Mello – Leandro Maciel –
Júlio Leite – José Leite – Aloysio de Carvalho –
Antônio Balbino – Josaphat Marinho – Carlos
Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti –
Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Vasconcelos
Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Milton
Campos – Benedicto Valladares – Nogueira da
Gama – Carvalho Pinto – Lino de Mattos – João
Abrahão – Armando Storni – Pedro Ludovico –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto –
Ney Braga – Adolpho Franco – Mello Braga – Celso
Ramos – Antônio Carlos – Attílio Fontana – Guido
Mondin – Daniel Krieger – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 61
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Agradecimento de comunicação referente ao
pronunciamento do Senado sôbre nomes indicados
para cargos cujo provimento depende de prévia
aprovação dessa Casa do Congresso Nacional
– Nº 264/68 (nº de origem 503/68), de 20 do
mês em curso – com referência à escolha do Sr.
Auro Soares Moura Andrade para o cargo de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do
Brasil junto ao Govêrno da Espanha;
– Nº 265/68 (nº de origem 504/68), de 20 do
mês em curso – com referência à escolha do Sr.
Gibson Alves Barbosa para o cargo de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno dos Estados Unidos da América;
– Nº 266/68 (nº de origem 505/68), de 20 do
mês em curso – com referência à escolha do
Engenheiro Samir Haddad para o cargo de
Conselheiro do Banco Nacional da Habitação.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência deferiu o Requerimento de Informações
nº 995, de 1968, de autoria do Senador Carlos
Lindenberg, ao Ministério do Interior.
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A Presidência recebeu resposta aos seguintes
Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Nº 753/68, enviada pelo Ministro da
Aeronáutica (Aviso nº 08/GMAP/061/B, de 21-8-68);
– Nº 763/68, enviada pelo Ministro do
Planejamento e Coordenação-Geral (Aviso nº 403,
de 16-8-68);
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nº 787/68, enviada pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social (Aviso nº 487, de 18-8-68).
A Presidência recebeu Ofício nº 31/68, do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, pelo qual remete cópia de Indicação
aprovada por aquela Assembléia, propondo emenda
ao texto da Constituição do Brasil, dando nova
redação à letra "a" do parágrafo 1º do artigo 16 e ao
parágrafo único do art. 151.
Como não se acha cumprida a exigência
constitucional, contida no art. 50, § 4º, pela qual a
proposta a ser apresentada no Senado deverá ter
sido aceita por mais da metade das Assembléias
Legislativas dos Estados, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria de seus membros, o
expediente enviado pelo Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ficará na
Secretaria da Presidência até que se atenda àquela
formalidade.
Sôbre a mesa requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos os seguintes:

nistério da Fazenda, as seguintes informações:
1º) Foi concluída pelo Banco do Brasil a
contratação dos dois empréstimos com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor total de US$ 25.000.000, sob a garantia,
mediante fiança do Tesouro Nacional, de acôrdo
com a decisão daquele estabelecimento
nacional, em reunião de sua Diretoria de 22 de
maio de 1968? (Diário Oficial de 30 de maio de
1968.)
2ª) Quais os motivos determinantes da
deliberação do Banco do Brasil de que "em
nenhum caso" os créditos resultantes dos
empréstimos "poderão ser destinados a: fomento
da produção do café, banana ou cacau incluindo
seu processamento primário, nem da produção
de açúcar, cru ou refinado; gastos gerais de
administração dos beneficiários; capital de
trabalho;
compra
de
terrenos;
ou
refinanciamento de dívidas"?
3ª) Especificamente, quais as razões que
conduziram o Banco do Brasil a excluir o cacau,
inclusive seu processamento primário de qualquer
vantagem na destinação do produto dos
empréstimos?
Justificação

O Diário Oficial de 30 de maio de 1968
publica ata da sessão extraordinária da Diretoria
do Banco do Brasil, realizada em 22 de maio, em
que foi aprovada "a contratação de dois
REQUERIMENTO
empréstimos com o Banco Interamericano de
Nº 1.010, DE 1968
Desenvolvimento (BID), no valor de US$
25.000.000 (vinte e cinco milhões de dólares)
Sr. Presidente:
a serem amparados por fiança do Tesouro
Requeremos
que,
cumpridas
as Nacional".
formalidades regimentais, sejam solicitadas
Na definição das características dos
ao Poder Executivo, por intermédio do Mi- empréstimos, esclarece a ata, quanto à fi-
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nalidade dêles, que se destinam a "colaborar no
financiamento de um programa de desenvolvimento
das pequenas e média indústrias de produtos
agropecuários, florestais, de pesca e seus ramos
conexos, auxiliares ou complementares".
Ressalva, porém, a ata: "Em nenhum caso os
créditos poderão ser destinados a: fomento da
produção de café; banana ou cacau incluindo seu
processamento primário, nem da produção de
açúcar, cru ou refinado; gastos gerais de
administração dos beneficiários; capital de trabalho;
compra de terrenos; ou refinanciamento de dívidas".
Como não são expostos os motivos das
exclusões declaradas, o presente requerimento é
para obter as informações cabíveis, a fim de que o
Senado Federal fique habilitado a oportuno exame
da matéria.
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
– Josaphat Marinho.
REQUERIMENTO
Nº 1.011, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se oficie ao Exmo.
Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social, a fim
de que informe sôbre o seguinte:
a) se existem estudos em andamento ou já
elaborados no sentido da criação de uma subagência
do INPS em Cachoeiras de Macacu, Município do
Estado do Rio de Janeiro;
b) em caso afirmativo, por que, até agora, não
foram tomadas medidas efetivas para tornar
realidade a criação e instalação dessa subagência
da Previdência Social?
Justificação
O Município e a sede municipal de Cachoeiras
de Macacu, no Estado de Rio de Janeiro, é uma das
mais prósperas regiões do interior fluminense, zona
de marcante desenvolvimento agrícola e in-

dustrial. Sua população, em especial os
trabalhadores fluminenses ali residentes, necessita
sobremaneira de uma subagência, onde possam
tratar dos assuntos previdenciários, social e
assistencial, de que são contribuintes beneficiários.
Seria insistir no óbvio, pois o Ministério do
Trabalho bem sabe, pelas estatísticas de que dispõe,
o índice de contribuintes daquela região, procurar
realçar esta premente necessidade. A inexistência de
uma subagência do INPS em Cachoeiras de Macacu
está criando entraves, tanto à população, como ao
sistema arrecadador da Previdência Social, situação
que é preciso corrigir.
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os requerimentos lidos serão publicados e, em
seguida, despachados pela Presidência.
Lembro aos Srs. Senadores que está fixado
para a Sessão de hoje, às 15 horas, o
comparecimento do Senhor Ministro da Agricultura,
Dr. Ivo Arzua Pereira, em atendimento à convocação
desta Casa, em virtude de requerimento do nobre
Senador Vasconcelos Tôrres.
Há vários oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira.
O SR. RUI PALMEIRA (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, tenho fugido de
qualquer pronunciamento a respeito da situação do
meu filho, o estudante Vladimir Palmeira. Insistentes,
porém, têm sido as interpelações a mim feitas.
Reclamam os amigos que fale o pai. Interrogam os
outros porque não se pronuncia o homem público.
Meu silêncio decorre da coincidência de ser
pai e homem público. O pai sente. Admito que sofra;
mas nem o sentimento nem o sofrimento, ainda que
em preamar, saem da intimidade dos meus.
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Comove-me a solidariedade, que tem sido
muita, dos amigos e dos companheiros e até dos
adversários. Até da gente mais distante, até dos que
não me conhecem. Espontânea, franca, corajosa,
quase imprudente.
Perdoem-me os que esperariam uma palavra
de mágoa, ou de indignação, ou carregada de muita
ênfase.
Minha mulher, que sofre pelo filho, meus
filhos, que sofrem pelo irmão, sabem que é natural
em mim a inesgotável capacidade de paciência.
Falo hoje como pai, com o propósito de dar um
esclarecimento a muitos. Esclarecimento que,
através de carta, já ofereci a ilustre autoridade
militar, há cêrca de dois meses.
O Vladimir está prêso. Sabem-no todos.
Espantam-se alguns. Mas o que parecia estranho
era não o terem detido senão uma vez. Tão citado
que era ao lado de tantos como lutador nas lutas
estudantis. Atribuía-se o fato a ser êle filho de
Senador. Falo para dizer que essa razão jamais
influiu. Saibam todos que nunca, em instante algum,
alguém, falando em meu nome ou nos meus
modestos serviços à Revolução, pleiteou qualquer
imunidade para o meu filho. Amigos, certa vez,
preocuparam-se temendo que pudesse, o que é
possível, em oportunidades de passionalismo, sofrer
algum maltrato moral e físico. Nunca, porém, quem
quer que fôsse, invocou para êle a condição de meu
filho, para ser sôlto ou deixar de ser prêso. Nem o
pediria eu sem que pudesse assegurar que ficaria
quieto para gozar de uma condição a que renunciara
a fim de dar-se totalmente às atividades
reivindicatórias da classe. Não poderia pedi-lo senão
para silenciá-lo, o que seria impossível de admitir de
minha parte e da dêle próprio. Integrado como se
integrou na confiança dos seus colegas, como
poderia eu, sem contribuir para a infidelidade de um
jovem aos seus compromissos, pensar em vê-lo
tranqüilo mas desleal?

Dei-lhe os conselhos que todo pai pode dar a
um filho, adverti-o de todos os percalços que iriam
pontilhar-lhe o caminho. Nunca tentei, porém, que
deixasse de ser jovem.
Êle é um dos meus seis filhos, criados
todos numa escola de independência e de
retidão. Não lhes demos, nem a mãe, nem eu,
educação baseada em privilégio. Devo nesta hora
recordar que êle e os dois irmãos mais novos
cursaram por algum tempo o Colégio Santo
Antônio Maria Zacaria. Dois anos depois de ali
estarem estudando, o mais môço, então aos nove
ou dez anos, chegou certa vez em casa e teve
comigo, à mesa, o seguinte diálogo: "– Papai, a
professôra descobriu que eu sou filho de
Senador." – Você lhe disse? – "Não. O Senhor
não sabe que eu não diria uma coisa desta...".
Foram criados assim, como qualquer da
classe média. Não seria agora que se valeria o
Vladimir da condição de filho de Senador para ter
um tratamento diferente do que seja aplicado aos
seus colegas de lutas estudantis. Não há, nem é
preciso muita fôrça para prová-lo, imunidade para
filho de Senador. Não esperaria eu, nem quereria
êle, que fôsse diferente. Êle é um jovem como os
outros.
Se o pai sofre, preocupa-se o homem público.
Tomei, desculpem-me ter de dizê-lo, parte
efetiva, modesta que tenha sido, no preparo da
Revolução de 31 de março de 1964. Nunca tive nem
tenho veleidades de líder nacional. Sou, há vinte e
dois anos, um modesto representante de Alagoas,
duas vêzes deputado e duas Senador.
Para chegar ao Congresso Nacional e nêle
permanecer, tenho contado com os votos de
alagoanos de tôdas as condições, isto é, do povo
do meu Estado. Mas, em 1964, apesar de receber
tôda a consideração do então Presidente da
República, não hesitei em arriscar o meu mandato,
e talvez mais que êle, para colaborar com
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os que sentiam a grave ameaça de anarquia que
enchiam de sobras o País. Dei, como tanto, o que
poucos deram. Tomei uma posição política
ostensiva, clara, nítida. E, em conseqüência dela, dei
ao saudoso Presidente Castello Branco, e tenho
continuado a dar ao Marechal Costa e Silva, figura
política de extraordinário conteúdo humano, apoio
invariável e constante. Tenho, pois, uma posição
política definida. Ninguém, ninguém, pode arrogar-se
o direito de vislumbrar, na minha conduta de pai,
qualquer dubiedade e muito menos qualquer
infidelidade às minhas idéias políticas, qualquer
esquecimento
dos
definitivos
compromissos
assumidos com a minha gente.
Não sou dos homens que enganam homens.
Nestes
quatro
anos
de
colaboração
parlamentar a política com a Revolução quantas
vêzes alternamos, não eu apenas, diria todos,
atitudes tomadas, sentindo-nos felizes pela boa
inspiração que as reclamava, com aquelas que
deixavam a bôca amargando pela penosa
necessidade de cumprir deveres para com os
objetivos do movimento de março.
Parece-me que poucos, e podem ser
apontados, se engajaram na Revolução com o
propósito de evitar, ou mesmo adiar, as reformas que
o tempo indicava e os mais sôfregos ou os mais
sofridos reclamavam. A ninguém falta a consciência
de que certas, senão muitas, mudanças são
necessárias. Varia nos que assim sentem o modo.
Varia entre nós. Varia em relação a todos. Mas está
à vista de todos que ou encontramos nós a fórmula
ou a buscarão os radicais. Temos de convir em que,
malgrado tanto esfôrço empreendido, não foram
relevantes, senão em alguns setores, os resultados
desejados.
Reconhecê-lo
não
implica
em
desconhecer o patriotismo, nem o sincero propósito
dos que têm a responsabilidade de tirar o País
da estagnação e o seu povo das trágicas
dificuldades que povoam quase todos os lares. Por

mais que tenham feito, há muito mais a fazer. E o
que está por ser feito é o mais difícil, o mais
delicado, o mais complexo. Porque tarda, afloram as
ansiedades, acentuam-se as aflições, aprofundam-se
as inquietações. E com elas aparecem as crises
políticas precipitadas pela distonia entre o Govêrno e
as fôrças políticas. Os esforços daquele e destas
ainda não conseguiram obter o ideal no convívio dos
que integram o sistema. Existem áreas cismadas
com os políticos, existem políticos desatentos, senão
insensíveis, a importantes aspectos das relações
referidas: Por isto não há desembaraço, quase não
há política, não há, em que pesem tantas realizações
notórias, a produtividade desejável, o ritmo, a
velocidade reclamada. E, por isto mesmo, falta a
tranqüilidade indispensável.
Então no cumprimento do seu papel histórico,
protesta a oposição. Resignado, com uma outra
isolada eclosão de impaciência, o povo resiste aos
dias, sobrevive aos apertos crônicos, desencantado,
sim, mas acreditando no futuro.
Há, porém, um grupo, não digo urna classe,
mas representando a síntese de tôdas as classes,
indócil, ativo, sôfrego, impaciente, jovem – os
estudantes.
Ninguém lhes dá razão na pressa, mas ninguém
lhes pode negar compreensão para os propósitos.
Ninguém lhes aprova a violência quando dela se valem.
Mas a ninguém é dado desconhecer-lhes a razão no
pedir reformas que por tardarem os levam para o
radicalismo. Não se lhes pode dar tudo o que pedem,
mas é inevitável assegurar-lhes muito mais do que têm.
Que o problema é complexo ninguém desconhece. Por
tantas causas existentes nos dias que correm. O
subdesenvolvimento, uma delas, a impedir a aplicação
de recursos maciços na educação, meta prioritária.
Outra, a precoce conscientização da juventude,
levada mais rápidamente pela tecnologia ao
convívio com os problemas da humanidade. No
mundo inteiro, em qualquer das suas bandas, a
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juventude, inquieta, apressada, aflita, impetuosa,
imprudente, desdenha da comodidade, da riqueza,
da tranqüilidade, do que há de amorável nos dias
que antecedem aos vinte anos, para lutar menos por
si do que por todos. E toma atitudes revolucionárias
que eram românticas para as gerações mais velhas.
Querem um mundo nôvo que não definem, mas
sentem.
Para as mãos dessa juventude é que terá de ir
o Brasil amanhã. No meio dela é que se irão
encontrar os líderes do futuro. De modo diferente do
que sentimos dever ser o adotado, os jovens
brasileiros exprimiram sua posição em favor da
mudança. Divergem de nós fundamentalmente nos
têrmos em que colocaram o problema político. Têm
seu método de ação bem diferente dos que nos
sugere a experiência. Exageram, muita vez. Muita.
vez alguns recorrem à violência, que é por outros
desaprovada e por nós condenada. São impetuosos
e imprudentes, sim, mas são autênticos. Não lhes
aprovamos, a muitos, o pensamento político, ou a
conduta violenta. Mas nem por isto para que se lhes
deva liquidar o arrôjo idealista. Em tôdas as épocas a
juventude tem sido a vanguarda das mudanças.
Pensando assim, não lhe reconhecemos o direito de
desconhecer a Lei, por julgá-la contrária ao povo,
papel que cabe à Justiça e ao próprio povo na hora
em que pela sua maioria tiver de manifestar-se.
Aqui, atiraram-se os estudantes à luta pela
suas reivindicações, a princípio. Por objetivos
políticos, em seguida. Exageros de sua parte, erros
da parte dos que procuraram conter-lhes o ímpeto
môço, foram a causa de certos acontecimentos. Por
êles se complicou o que parecia de simples
solução. Acentuou-se a radicalização. E temos
visto o que vai se tornando uma incômoda
rotina. A vida das cidades alterada, negócios
paralisados,
gestos
impensados,
violências,
choques, aflição, preocupação. Tudo perto

da fadiga. As Fôrças Armadas já sendo chamadas
para a dissuasão. Sua presença teve efeitos. Terá
sempre efeitos. Mas parece delicado terem elas de
deslocar-se cada vez que essa minoria ativa,
obstinada, tomada de espírito esportivo e
determinada, marque encontro com o povo, à revelia
das autoridades. Uma vez, duas vêzes, três vêzes,
pode acontecer que elas venham à rua sem
desgaste, sem desprestígio, com autoridade de
árbitros. Daí em diante se exporão, o que não é bom
para ninguém. Nem para a democracia, nem para a
Nação, que têm nelas, desde o comêço, o escudo, o
suporte, a certeza de continuar. Que alternativa se
oferecia para conter a obstinação da juventude, de
parte mínima que seja? Uma repressão brutal. Mas
essa hipótese não deve figurar entre as saídas
pensadas, por incompatível com as tradições e com
a mentalidade das Fôrças Armadas. Para evitar que
se estabeleça um impasse, temos nós políticos, tem
o Govêrno, têm todos, o dever de procurar a solução
que ponha têrmo ao radicalismo. A solução política
que ajude o Govêrno, que ajude as Fôrças Armadas,
que ajude os estudantes, que convenha à Nação
desejosa de paz para que se operem as
transformações sem sacrifício das liberdades e da
autoridade. Para que os que andam, os que agem,
os os que sentem, possam levar adiante os planos,
os projetos, tudo o que a hora sugere para tornar
possível o desenvolvimento em condições de servir
ao homem brasileiro.
Uma providência? Uma reformulação? Uma
mágica? O que seja, contanto, que seja. (Muito bem!
Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
O período da Ordem do Dia é destinado à
audiência do Senhor Ministro da Agricultura,
Doutor Ivo Arzua Pereira, convocado nos têrmos
do Requerimento nº 80, de 1968, de autoria do
Senhor
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
a
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fim de prestar esclarecimentos ao Senado, sôbre
importação de leite em pó.
Já se encontra na Casa o Senhor Ministro da
Agricultura.
Designo os Senhores Senadores, Ney Braga,
Attílio Fontana e Nogueira da Gama para, em
Comissão, dirigirem-se ao Gabinete da Presidência,
a fim de conduzirem até o Plenário o Sr. Ministro da
Agricultura.
(Acompanhado da Comissão, dá entrada, no
recinto, o Sr. Ministro Ivo Arzua.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Acha-se em Plenário o Senhor Ministro da
Agricultura, Doutor Ivo Arzua Pereira. S. Ex.ª ocupará
a tribuna à direita da Mesa.
A S. Ex.ª é reservado o tempo necessário
para que faça sua exposição. Uma vez terminada a
exposição, passar-se-á à fase das interpelações.
Não poderá S. Ex.ª ser aparteado durante a
exposição, como, também, não poderá apartear os
interpelantes.
Os interpelantes disporão de dez minutos,
cada um, após a exposição do Senhor Ministro, e S.
Ex.ª disporá de igual prazo para responder às
interpelações feitas.
Tem, portanto, a palavra, o Senhor Ministro da
Agricultura.
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: – Exmo. Sr.
Presidente do Senado Federal, Exmos. Srs.
Senadores.
É com muita honra e com muita satisfação
que cumprimos o dever de comparecer a esta
Casa, a fim de prestar os esclarecimentos
requeridos pelo nobre Senador Vasconcelos
Tôrres, que são os seguintes:
1) importação de leite em pó pelo Brasil;
2) montante dos donativos de leite em pó;

3) relações entre as importações e a produção
nacional. Efeitos sôbre a economia leiteira interna:
inconveniências e desestímulos;
4) se foi planejada, no Ministério da Agricultura,
a proibição total, e a qualquer título, das importações de
leite em pó e dos demais derivados do leite. Revisão
dos acôrdos internacionais de importação;
5) se existe estudo para dar sentido
econômico de profundidade à economia leiteira,
visando a garantir o consumo nacional e fazer com
que o produto possa ser adquirido pelas populações
de baixo poder aquisitivo. Exame das medidas
tendentes ao incentivo do consumo de leite.
Tivemos a satisfação de elaborar um resumo
daquilo que seria abordado, neste Plenário, para que
fôsse entregue aos Exmos. Srs. Senadores. Se S.
Ex.as, ainda não receberam, estão em vias de
receber uma documentação a êste respeito.
(Lendo.)
1.0 – IMPORTAÇÕES DE LEITE EM PÓ
PELO BRASIL
Durante o período 1960/67, o Brasil importou
137.783 toneladas de leite sêco em pó, no valor global
(preço FOB) de 44.363 mil dólares, vale dizer, ao
câmbio atual, cêrca de 142 milhões de cruzeiros novos.
O preço médio, ao longo do período, foi de
US$ 4,322/t, ou, em cruzeiros atuais, NCr$ 1.030/t.
Em 1966, nossa produção de leite em pó, incluídos
todos os tipos, realizou-se ao preço médio de NCr$
1.335/t, equivalente, na época, a cêrca de 495 US$/t.
A participação do leite em pó no contexto das
importações brasileiras de produtos lácteos foi de
68% do valor em dólares no heptênio 1960/66,
seguida da manteiga, com 18%. Todavia,
exceção feita do próprio leite em pó e do coalho,
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os demais produtos são de ingresso tipicamente
conjuntural. As importações de manteiga, por
exemplo, que montaram a 8.992 mil dólares,
realizaram-se quase que integralmente no biênio
1963/64, quando adquirimos 10.867 toneladas,
contra zero no biênio 1960/61 e 217 no conjunto dos
anos de 1962, 65 e 66.
Ref.: – Anexo I – Sinopse Estatística do Leite –
MA, PLAMAM, 1967, fôlhas 5.11.1.
2.0 – MONTANTE DOS DONATIVOS DE
LEITE EM PÓ
No período em aprêço, as importações de leite
em pó evoluíram de 4.009, toneladas e 741 mil
dólares em 1960, para 25.640 toneladas e 10.858 mil
dólares em 1967, crescendo 6,4 vêzes em volume
físico e 14,7 vêzes em valor.
Tais
quantitativos,
entretanto,
devem
ser
classificados
em
duas
parcelas
dis-

tintas, segundo a natureza das importações e a sua
destinação interna:
a) Uma parte consiste de importações
normais, realizadas de acôrdo com os critérios
convencionais do comércio exterior e os
regulamentos que o regem em nosso País. Destinase ao que poderíamos chamar de "consumo efetivo"
e pouca repercussão têm tido no mercado interno.
b) Outra parte, relativamente bem mais
ponderável, consiste de importações anormais ou
doações, que fogem aos critérios principalmente
camadas consumidoras de baixo potencial aquisitivo,
cria o que se poderia configurar como consumo
marginal".
Ao correr do período 1960/67, as duas séries
apresentaram o seguinte desenvolvimento:

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE EM PÓ
1960/67
Ano

Normais

Doações

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 (*)

1.172
1.044
1.093
480
240
1
2.414
3.244

2.837
9.561
11.448
18.547
19.632
21.529
22.139
22.396 (**)

TOTAL

9.694

128.089

(Em toneladas)
Total

Doações %

4.009
10.605
12.541
19.027
19.878
21.530
24.553
25.640

70,8
90,2
91,3
97,5
98,8
100,0
90,2
87,3

137.783

93,0

(*) – Dados sujeitos a retificação ( + ou – 3 vêzes )
(**) – Até outubro, as doações somavam 16.212 toneladas, contra 1.091 t de aquisições comerciais,
representando, até então, 93,7% do total importado.
Fonte: – PLAMAM (MA) e SEEF (MF).
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3.0 – RELAÇÕES ENTRE AS IMPORTAÇÕES
E A PRODUÇÃO NACIONAL. EFEITOS SÔBRE A
ECONOMIA
LEITEIRA
INTERNA:
INCONVENIÊNCIAS E DESESTÍMULOS.

Alimentação e do Manejo do Gado Leiteiro, no
Ministério da Agricultura, tivemos, sôbre a produção
daquele ano, um crescimento global de 24,3%, à
taxa média anual de 8,1%.
Os Estados de Minas Gerais e São Paulo,
3.1 – PRODUÇÃO DE LEITE EM ESPÉCIE
principais produtores de Ieite em pó, são igualmente
as maiores fontes da produção primária.
No período 1960/66, o Brasil produziu 40 Contribuíram em 1966 com 2.197 e 1.420 milhões de
bilhões de litros de leite integral, in natura. Passamos litros, isto é, 33 e 21%, do total do País.
de 4.900 milhões de litros a 6.695 nos extremos da
série, com um crescimento total de 36,6% e
3.2 – PRODUÇÃO DE LEITE EM PÓ
incremento aritmético anual de 6,1% sôbre a
produção de 1960. (Anexo I – Sinopse, fls. 3.1.0).
De sua vez, a produção de leite em pó
Entrementes, a produção per capita elevou-se comestível e industrial, que era de apenas 8.473
de 70 para 80 litros/ano, isto é, 14,3% no total ou 2,4/ toneladas em 1950, passou a 39.876 em 1960 e, em
ao ano.
1966, atingiu a 69.787 toneladas.
A partir de 1963, quando foi criado
No período de 1960/66, seu desenvolvimento
o PLAMAM – Plano de Melhoramento da foi o a seguir especificado:
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE EM PÓ
Ano

Comestível

1960
33.711
1961
38.439
1962
44.377
1963
47.549
1964
46.700
1965
48.631
1966
59.538
1967 (*)
68.000
(*) Dados preliminares

Industrial
6.165
7.726
9.036
5.720
7.048
7.093
10.249
6.000

Os números revelam que, salvo o relativo
estacionamento
ocorrido
em
1962-1964,
o
incremento verificado, mesmo num período curto, é
deveras significativo. A produção de 1966 foi 75%
maior que a de 1960.
Vale ressaltar, outrossim, que, dadas
as próprias características de organização
e do nível tecnológico com que são obri-

(Em toneladas)
total
39.876
46.165
53.413
53.269
53.748
55.724
69.787
74.000

Índice do total
(1960 – 100)
100
116
134
134
135
140
175
186

gadas a operar, a indústria de leite em pó e a de
beneficiamento de leite para consumo em espécie,
constituem os setores mais dinâmicos de nossa
economia leiteira.
3.3 – RELAÇÕES ENTRE IMPORTAÇÃO E
PRODUÇÃO NACIONAL
em

Relativamente à produção total de leite
espécie, as importações carecem de
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maior significação. Seu montante de 1967 (máximo
atingido, com 25.640t), equivalendo a 205 milhões de
litros, significa tão-sòmente 3,3% da produção
realizada no ano anterior (6.695 milhões de litros).
Do ângulo da produção regional de leite em
espécie e, principalmente, da produção nacional de
leite em pó, a expressão relativa se altera
substancialmente.

Com efeito, apenas 8 Estados (Minas, São
Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Rio de
Janeiro, Bahia e Santa Catarina) apresentaram
produção superior ao equivalente das importações.
Quanto ao leite em pó, conviria emparelhar as
séries da produção nacional do artigo comestível e
das importações, para melhor visualização do
problema.

PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LEITE EM PÓ COMESTÍVEL
Produção
(a)
1960
33.711
1961
38.439
1962
44.377
1963
47.549
1964
46.700
1965
48.631
1966
59.538
1967 (*)
68.000
(*) Dados preliminares
Ano

Índice
(1950 – 100)
100
114
132
141
139
144
177
202

Como se observa, as importações cresceram
4 vêzes mais depressa que a produção nacional no
período considerado e, de uma fração de 12% desta,
passaram a representar 46%.
Em 1966, inferiorizaram-se apenas à produção
de São Paulo (33.803t), equivalendo-se à soma dos
demais Estados produtores (25.735t de MG, RJ, RS,
GB e ES). Corresponderam, outrossim, a mais do
dôbro da produção do Rio de Janeiro (12.900t) ou de
Minas Gerais (11.076t).
3.4 – EFEITOS
LEITEIRA
INTERNA:
DESESTÍMULOS

SÔBRE A ECONOMIA
INCONVENIÊNCIAS
E

Tratando-se de oferta destinada, como foi dito,
à formação de um consumo marginal, que, pelo
menos aparentemente, não viria a absorver produção
de outra forma, as importações na sua grande

Importação
(b)
4.009
10.605
12.541
19.027
19.878
21.530
24.553
25.640

índice
(1960–100)
100
265
313
475
496
537
613
640

b/a%
11,9
27,6
28,3
40,0
42,6
44,3
41,2
37,7

maioria fruto de doação, não deveriam afetar a
produção nacional, que concorre apenas ao mercado
consumidor efetivo.
É sabido, todavia, que em qualquer setor,
um fluxo paralelo de oferta nos montantes
relativo
assinalados,
provoca
natural
intranqüilidade e, se não desestimulasse a
produção nacional em têrmos absolutos, pelo
menos não a encoraja. E o fato cresce de
importância
quando,
em
decorrência
de
estímulos substanciais oferecidos pelo Govêrno
à pecuária leiteira com a execução do PLAMAM
no Centro-Sul e sua extensão progressiva às
demais bacias leiteiras do País, os produtores
precisam que evolua prioritàriamente o mercado
interno, pràticamente o único de que dispõe para
o escoamento de sua produção.
Não foi isso que ocorreu, por exemplo
em 1967, quando os estoques de leite em
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pó acumulados no fim do ano, ao iniciar-se a "safra"
1967/68, ascendiam a perto de 20.000 toneladas,
levando pecuaristas e industriais a se retraírem.
Alguns Escritórios Regionais mais importantes do
PLAMAM, ainda que sem uma visão global do
problema, chegaram a reduzir seus programas de
incentivo à produção das atividades em emprêsas
assistidas, a fim de contornar desequilíbrios
financeiros conjunturais.
Ocorre que, a partir de 1966, com a
intensificação de seus programas assistenciais, a
Campanha Nacional de Alimentação Escolar (antiga
Merenda Escolar), valendo-se do dispositivo do
convênio entre o Govêrno brasileiro e americano,
tende a adquirir leite em pó daquele País, em
complementação às doações. Os dados de
importações normais (aquisições) apresentados no
item 2.0 acusam 2.414 t em 1966 e 3.244 t em 1967.
Para êsse acréscimo contribuiu também a Zona
Franca de Manaus, onde os laticínios representaram
4,6% do montante das importações de 1967.
4.0
–
PROIBIÇÃO
TOTAL
DAS
IMPORTAÇÕES DE LEITE EM PÓ E DEMAIS
DERIVADOS DO LEITE. REVISÃO DOS ACÔRDOS
INTERNACIONAIS DE IMPORTAÇÃO.
4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
A proibição total, e a qualquer título, do leite
em pó e demais derivados do leite, constituiria, sem
dúvida, medida extremada. Não foi nem deve, a
nosso ver, ser cogitada, inclusive porque dela
prescinde a produção nacional para desenvolver-se.
Não dispensa, contudo, que os produtos
similares entrados no País, a qualquer título estejam
sujeitos ao tipo de contrôle derivado da política geral
de desenvolvimento que o Govêrno ponha em
execução.

No caso, a importação indiscriminada de leite
em pó, inclusive sob a forma de doação externa, tem
merecido sucessivas e acirradas objeções das
entidades representativas de pecuaristas e
industriais, além de proposições restritivas e até
suspensivas de Secretários de Agricultura de
diversos Estados, como ocorreu durante o I
Congresso Nacional de Agropecuária (julho de 1967)
e o segundo em julho de 1968.
PROPOSIÇÕES AO CONSELHO NACIONAL
DO ABASTECIMENTO (Anexo I).
4.2 – DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
Tendo isso presente, o Sr. Ministro da
Agricultura, em Portaria nº 541, de 13 de outubro de
1967, ao mesmo tempo em que criou, na SUNAB,
Grupo de Trabalho de Definição da Política Nacional
de Produção, Industrialização e Comercialização do
Leite, assim define, nas alíneas a a g dos
"consideranda" preliminares, a posição do Govêrno
quanto ao problema:
a)que o atual Govêrno da República, ao definir
seu Programa Estratégico de Desenvolvimento,
colocou como prioridades números 1 e 2,
respectivamente, a Produção Agropecuária e o
Abastecimento;
b) que a Carta de Brasília definiu a Política
Nacional da Produção Agropecuária, para fins de
Abastecimento, Industrialização e Exportação;
c) que tanto a pecuária de corte, como a
pecuária de leite constituem metas prioritárias
nacionais da Carta de Brasília;
d) que a definição de metas nacionais
como as constantes da Carta de Brasília –
tem como principal virtude a de evitar
"metas conflitantes" entre órgãos do mes-
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mo Govêrno, destruindo-se mútuamente e causando
prejuízos insanáveis para o povo e a Nação;
e) que, assim, não se justifica, de maneira
alguma, a importação de produtos que venham
desestimular a produção nacional cujo incremento
constitui meta prioritária da Nação brasileira;
f) que entre as grandes e vitoriosas iniciativas
do Ministério da Agricultura se destaca a do
PLAMAM, que estimulou a implantação e o
desenvolvimento das bacias leiteiras;
g) que a produção nacional do leite e a sua
industrialização vêm sofrendo limitações graves
impostas por vários fatôres adversos, entre os quais
as antigas e maciças importações de leite em pó, o
deficiente processo de distribuição e comercialização
do leite in natura, e a incidência de pesada alíquota
tributária sôbre a sua venda.
Estas foram as razões que nos levaram a
constituir o Grupo de Trabalho para definir a política
da produção, Industrialização e comercialização do
leite.
4.3 — PROPOSIÇÃO DO CONSELHO
NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR (CONCEX)
Pràticamente à mesma época (outubro de 1967),
o Secretário-Geral do CONCEX, concluindo o parecer
contido no ofício parcialmente já transcrito, tendo em
vista "a necessidade de oferecer-se condições
favoráveis à evolução natural do mercado consumidor
interno, único capaz de provocar o escoamento de
nossa produção, e considerando a conveniência
de proteger a economia pecuária nacional,
setor onde o Govêrno brasileiro vem invertendo
somas consideráveis visando a assegurar seu apri-

moramento", sugere ao Senhor Ministro da Indústria
e do Comércio "fique a importação de alimentos de
qualquer natureza, e outras utilidades (adquiridos no
exterior), mediante doação, sujeita ao aconselhável
contrôle das autoridades responsáveis pelo comércio
exterior brasileiro."
A propósito das doações, convém transcrever
considerações da Secretaria-Geral do Conselho
Nacional do Comércio Exterior, então ocupada pelo Dr.
Emane Galvêas, atual Presidente do Banco Central, no
Oficio CACEX/DICEX nº 67/449, de 27 de novembro de
1987, dirigido ao Senhor Ministro da Indústria e do
Comércio, com cópia encaminhada ao Senhor Ministro
da Agricultura, pelo Ofício CONCEX-67/193.
Depois de alinhar dados de importação aqui
também apresentados e de algumas ilações a
respeito da negligível representatividade das
importações normais até outubro de 1967, assim
opinava o Senhor Secretário-Geral do CONCEX:
"Como se depreende, o problema situa-se,
principalmente, na área referente ao ingresso no
País de produto adquirido no exterior, mediante
doação e destinado à assistência social."
"De outra parte, segundo informações obtidas
na Campanha Nacional de Alimentação Escolar as
importações por ela realizadas resultam de um
convênio entre os governos brasileiro e americano,
assinado há onze anos, quando, então, começou a
campanha com o nome de Campanha Nacional da
Merenda Escolar. O convênio estabelece que serão
doadas 10.000 toneladas de leite contra a obrigação
de o Govêrno brasileiro adquirir 5,000 toneladas,
que são ofertadas a preço correspondente a 1/3 do
preço do mercado americano. No passado, a
obrigação contratual da compra do leite era irregular-
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mente atendida e, por isso, a remessa do leite doado
também sofria reduções. Recentemente, a
Campanha entrou em nôvo ritmo de atividades,
foram feitas aquisições de leite, consoante dispunha
o convênio, e a USAID estabelece programa de
doações superior a quase 100% do que estipula o
referido convênio.
A expansão da Campanha levou à mudança
de nome, uma vez que esta se propõe agora a não
apenas fornecer merenda, mas uma alimentação
mais substanciosa, onde o nôvo nome de Campanha
Nacional de Alimentação Escolar."
"O leite adquirido do Govêrno americano sai
para a Campanha a NCr$ 0,60 o quilo, ao passo que
o produto nacional é oferecido a NCr$ 1,60 o quilo.
Sôbre a possibilidade de aquisição do produto
nacional, esta Carteira foi informada de que a
Campanha dispõe de poucos recursos para atender
aos seus planos de alimentação dos escolares
brasileiros. No momento, o seu programa prevê a
aquisição de 5.000 toneladas do contrato e o
recebimento, sob a forma de doação, de
aproximadamente 20.000 toneladas de leite em pó. A
Campanha almeja contar com 70.000 toneladas de
leite por ano para atender ao fornecimento de
alimentação mais substancial a 11.500.000
escolares."
"Ademais, há de se considerar que a
entrada de leite em pó no País, adquirido no exterior
sob a forma de doação, processa-se sem o
aconselhável conhecimento e contrôle das
autoridades responsáveis pelo comércio exterior
brasileiro."
Os aspectos revelados se revestem, sem
dúvida, de diversas inconveniências para a economia
leiteira nacional. A ausência de contrôle apontada, em
que pêse a finalidade social do programa de alimen-

tação escolar, tende a incentivar desmesuradamente
as importações, obnubilando completamente as
perspectivas de atrelar a produção nacional aos
programas governamentais de assistência. E não
poderia contar o próprio Govêrno com um
instrumento tão importante de composição de sua
política global de desenvolvimento do setor.
A fim de concretizar sua sugestão, aquela
autoridade propunha o seguinte:
PROJETO DE LEI
Regula o ingresso no País de alimentos de
qualquer natureza, e outras utilidades, adquiridos no
exterior mediante doação, e destinados à assistência
social.
O Sr. Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – As importações de alimentos de
qualquer natureza no exterior, mediante doação, nos
têrmos da Lei nº 4.917, de 17 de dezembro de 1965,
ficam sujeitas ao licenciamento prévio da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
Art. 2º – O ingresso, no País, dos produtos de
que trata o artigo anterior não será autorizado
quando, pela sua quantidade, representar prejuízo
para a produção e comercialização do produto
similar nacional.
Parágrafo único – Para determinar as condições
em que será negada a licença de importação para os
produtos referidos nesta Lei, a Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S/A levará em conta as
manifestações das Confederações Nacionais da
Agricultura e da Indústria.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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4.4
–
REVISAO
DOS
INTERNACIONAIS DE IMPORTAÇÃO

ACÔRDOS balho de Definição da Política Nacional de Produção,
Industrialização e Comercialização do Leite" levanos. a concluir que, além de perfeitamente
A aprovação de Lei dêsse conteúdo implicará,
compatíveis com a Carta de Brasília, primam pela
necessàriamente, na revisão de acôrdos existentes
e, conseqüentemente, seu melhor ajustamento aos objetividade.
É evidente que a execução da prática
nossos interêsses.
preconizada equacionará, de vez, os problemas que
PROPOSTA
SOBRE
IMPORTAÇÃO, afetam o setor leiteiro nacional.
APROVADA
NO
SEGUNDO
CONGRESSO
Entretanto, parece-nos oportuno que, para
NACIONAL DE AGROPECUÁRIA. (Anexo. II.)
maior objetividade e impacto na execução da
5.0 – ESTUDO QUE OBJETIVE DAR política recomendada, torna-se necessária, a curto
SENTIDO ECONÔMICO DE PROFUNDIDADE A prazo, a adoção, em primeiro lugar, das seguintes
ECONOMIA LEITEIRA, VISANDO A GARANTIR O medidas:
CONSUMO NACIONAL E FAZER COM QUE O
1 – Leite in natura:
PRODUTO POSSA SER ADQUIRIDO PELAS
Instituição de uma política global de produção
POPULAÇÕES A BAIXO PODER AQUISITIVO. e absorção do excedente de produção pelo parque
EXAME
DAS
MEDIDAS
TENDENTES
AO
industrial do leite em pó.
INCENTIVO DO CONSUMO. DE LEITE.
– Adoção de preço-mínimo para o leite
considerado excedente de quota.
5.1 – REALIZAÇÃO DO ESTUDO
2 – Leite em pó:
Em cumprimento à já mencionada Portaria
– Dimensionamento do consumo potencial
Ministerial nº 541, de 13-10-67, o Grupo de Trabalho do do produto, no território nacional, para elaboração
Leite, sob a Presidência do Engenheiro Enaldo Cravo
de política de abastecimento que atenda à
Peixoto, Superintendente da SUNAB, apresentou ao
Senhor Ministro da Agricultura, em 5 de fevereiro de demanda dos diversos centros consumidores
1968, o Relatório Final cuja cópia é anexada (Anexo II). nacionais.
Instituição do preço-mínimo.
5.2 – PROVIDENCIAS JÁ TOMADAS PARA
3 – Realização de campanha demonstrativa
LEVAR A PRATICA SUAS CONCLUSÕES
sôbre o valor alimentar do leite aliada a campanhas
promocionais com o ' intuito de difundir e incrementar
O Diretor-Geral do Escritório Central de
Planejamento (ECEPLAN) do Ministério da o uso dêsse produto e seus derivados.
4 – Elaboração de estudo visando a
Agricultura, em Parecer de 15 de março de 1968
sôbre o referido Relátório, assim define as dirigir a produção de leite para a integração
providências de caráter mais urgentes a serem vertical.
tomadas pelo Órgão, como decorrência do Estudo.
5 – Adoção de unia política de importação
voltada para as necessidades ocasionalmente não
PARECER:
supridas pelo mercado interno. Substituição das
A análise das recomendações e da doações de leite em pó por outros produtos do
conclusão a que chegou o "Grupo de Tra- programa "Alimentos para a Paz."
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Recomenda-se que, o PLAMAM seja o
coordenador da política setorial do leite e, assim sendo,
deverá no mais curto espaço de tempo possível,
materializar as medidas – impacto, concomitantemente
à esquematização das demais recomendações
apontadas pelo Grupo de Trabalho que deverão
solucionar definitivamente o problema do leite.
5.3 – TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA A
PECUÁRIA LEITEIRA – PLAMAM
5.3.1 – Linha Geral de Ação
No que concerne ao setor da economia leibeira
voltando para abastecimento de leite in natura aos
principais aglomerados urbanos, vem o Ministério da
Agricultura realizando, a pouco mais de três anos, em
convênio com o Banco do Brasil e outros
departamentos do Govêrno Federal e alguns Governos
Estaduais, vasto programa de assistência técnicofinanceira – o Plano de Melhoramento de Alimentação
e do Manejo do Gado Leiteiro, PLAMAM.
Fruto de vários anos de estudo do próprio
Ministério e de órgãos congêneres de âmbito
estadual, o PLAMAM dispõe de uma programação
setorial de âmbito nacional e se implanta e executa à
base de Projetos regionais ou Estaduais específicos.
Conquanto esteja, até agora, voltada
fundamentalmente para o setor primário em
decorrência de suas atribuições, extravasa
freqüentemente êsse âmbito, como fruto dos estudos
que constituem o embasamento de cada um de seus
projetos regionais.
Em conseqüência, suas ações, no conjunto
das regiões onde já atua, se têm desenvolvido,
principalmente através das atividades seguintes:
a) correção de distorções ou rompimento
de estrangulamentos dos setores secundário e
terciário, claramente evidenciados como limi-

tantes da produção e do abastecimento de
leite em espécie aos centros consumidores das
bacias leiteiras;
b) orientação técnica de investimentos de
melhoria no setor primário, em regra parciais,
selecionados de acôrdo com o maior efeito que
possam causar sôbre os índices de produtividade e
rentabilidade das explorações. Os recursos para tais
investimentos são dos próprios criadores e da rêde
bancária;
c) organização de um mercado de serviços,
mormente de mecanização, tanto quanto possível
montado ao nível de cooperativas;
d) os recursos públicos (MA, sobretudo),
canalizam-se com absoluta prioridade para a
montagem e o custeio de serviços técnicos de
planejamentos de fazendas, orientação dos serviços
mecanizados, acompanhamento da execução dos
projetos nas emprêsas e contrôle e avaliação dos
trabalhos.
5.3.2 – Projetos de Bacias Leiteiras em
Execução
A maioria das bacias leiteiras das Capitais
brasileiras já constitui objeto de projetos elaborados
pelo PLAMAM.
Até final de 1967, vinha sendo executado
o Projeto Centro-Sul, abrangendo as bacias do
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Niterói e Vitória, bem como o Projeto Estadual
de Pernambuco, referente à bacia leiteira de
Recife.
Contanto, até então, 32 Escritórios Regionais de
Assistência vinculados a cooperativas de produtores de
leite, tinham sido aplicados no Plano pelo Govêrno
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Federal, 5 milhões de cruzeiros novos, em
investimentos para montagem dos serviços de
assistência e para seu necessário custeio.
Com tais recursos foram elaborados e
executados, ou postos em andamento, 10.638 projetos
parciais de emprêsas produtoras de leite, cooperativas
de laticínios ou emprêsas beneficiadoras de outra
natureza, a exemplo da CILPE, sociedade de economia
mista do Govêrno pernambucano.
Outrossim, nas referidas emprêsas foram
aplicados diretamente, em igual período, 9,4 milhões
de cruzeiros novos, dos quais 50% originários do
Banco do Brasil e 35% dos próprios criadores e suas
cooperativas.
Os serviços executados, discriminados em
rigoroso
processo,
de
contrôle
estatístico;
encontram-se no
(Anexo III)
5.3.3 – Projetos Implantados em 1968
Com base na experiência das áreas referidas
no item anterior, foram elaborados e estão em fase
de implantação os projetos específicos dos seguintes
Estados:
Amazonas
Pará
Maranhão
Ceará
Paraíba
Sergipe
Paraná
Santa Catarina
Brasília (DF).
5.3.4 – Projetos a Elaborar em 1968
Dentro
PLAMAM e

da
face

programação
geral
à expectativa de

do
inte-

gração de recursos estaduais, deverão ser
elaborados ainda no corrente ano, para implantação
no exercício financeiro de 1969, os seguintes
projetos regionais:
Rio Grande do Sul
Bahia
Goiás
Alagoas
Rio Grande do Norte.
5.3.5 – Estudos e Trabalhos Especiais
Finalmente, a fim de oferecer melhores
condições
técnicas
aos
trabalhos
em
desenvolvimento, e visão de conjunto mais acurada
para fazer face aos problemas estruturais e
conjunturais que enfrenta, pretende o Ministério da
Agricultura, através do PLAMAN, ou diretamente
pelo ECEPLAN, iniciar ainda no 'corrente ano
estudos relativos a:
a) custo de produção do leite, por bacias
leiteiras (Esquema Anexo IV);
b) pesquisas de mercado nos principais
centros consumidores, para dimensionar a
potencialidade de sua demanda de leite e derivados
(Esquema Anexo V);
–
racionalização
dos
sistemas
de
beneficiamento e industrialização do leite, através de
projetos regionais de reequipamento e integração de
usinas.
– Relação dos financiamentos concedidos pelo
Banco Nacional de Crédito Cooperativo às
cooperativas leiteiras (Anexo III.)
Ainda relativamente aos financiamentos do
Govêrno para o desenvolvimento dessas bacias leiteiras,
temos aqui dados relativos à aplicação do Ban-
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co Nacional de Crédito Cooperativo, órgão de do Marechal Arthur da Costa e Silva, até 30 de junho
administração indireta do próprio Ministério da de 1968, foram aplicados, em investimentos, através
Agricultura.
Esta relação nos diz que, de 15 de das cooperativas leiteiras:
(Lendo.)
março de 1967, portanto, data da posse
ESTADO

N.° COOPS.

VALOR

Minas Gerais................................................................
Rio de Janeiro..............................................................
Guanabara....................................................................
Espírito Santo...............................................................
São Paulo.....................................................................
Paraná..........................................................................
Santa Catarina..............................................................
Rio Grande do Sul.......................................................
TOTAIS...................................................................

60
20
1
1
12
10
1
4
109

18.762.942,29
3.146.982,42
287.576,00
207.960,00
975.283,04
3.319.461,04
96.000,00
.......1.227.652,009
28.023.856,79

Sentindo o impacto direto e as conseqüências
dessas importações de leite em pó, não só para a
merenda escolar mas também para a importação
direta, o Ministério da Agricultura por várias vêzes
alertou o "Sunabão" de que havia necessidade de
contrôle das importações, não só de leite em pó, mas
de gêneros alimentícios de qualquer natureza,
através do Ministério da Agricultura.
Realmente, embora o Ministério da Agricultura
não tenha ingerência alguma na importação
dêsses alimentos, isto é, jamais foi consultado
sôbre estas importações, a reação, não só dos
produtores, mas dos legisladores brasileiros se volta
quase que maciçamente contra o Ministério da
Agricultura.
Então, sentindo êste impacto é que nós, por
várias vêzes, alertamos o "Sunabão" sôbre a
necessidade dêsse contrôle, não só no caso do leite
em pó mas também no caso dos óleos, batatas,

cebola e outras importações que são feitas sem
qualquer consulta ao Ministério da Agricultura, o
qual, como disse, é acusado, sem dever.
Finalmente, na reunião do "Sunabão" –
apelido que o povo dá à Comissão Nacional do
Abastecimento – realizada em São Paulo, no dia 6
de junho do corrente ano, apresentei àquele egrégio
Conselho uma série de sugestões, uma delas
propondo, no item 4º, que se fizesse o efetivo
contrôle das importações agrícolas, através do
Conselho Nacional do Abastecimento, com o fim de
evitar o desestímulo da produção nacional,
provocado pela agressiva e estratégica ação de
produtores concorrentes no mercado internacional.
Essa proposição foi aprovada pelo "Sunabão"
e presentemente uma comissão realiza estudos
nesse sentido, a fim de que o Ministério da
Agricultura seja sistemàticamente consultado,
quando ocorrer necessidade de importações,
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principalmente de comestíveis e produtos da área da
agricultura.
Eram essas as observações. Exmos. Srs.
Senadores, que eu devia transmitir a esta Casa,
dando ênfase ao fato de que, até esta data, o
Ministério da Agricultura jamais foi consultado sôbre
qualquer importação de produto alimentício.
Dêsse modo, estou à disposição da egrégia
Presidência desta Casa e dos Exmos. Srs.
Senadores para qualquer esclarecimento a respeito.
(Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Passa-se, então, à fase das interpelações.
Dou a palavra ao nobre Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres, autor do requerimento de
informações. Depois, está inscrito o nobre Sr.
Senador José Ermírio.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Sr. Ministro Ivo Arzua foi convocado a
comparecer
ao
Senado
Federal,
mediante
requerimento de minha autoria, apresentado
em 18 de abril de 1968, e aprovado nessa data. Em
29, S. Ex.ª havia viajado para o exterior. O
titular interino justificou sua ausência. Em 5 de junho,
o
Sr.
Ministro
solicitou
adiamento
do
comparecimento para debater êsse assunto que
apaixonava a pecuária leiteira e todo o País. Foi
atendido. Em 26 de julho, o Sr. Ministro comunicou,
então, que atenderia à convocação dentro de um
prazo que especificou. Em 7 de agosto, finalmente, o
Sr. Ministro marcou o dia 22 para comparecer ao
Senado. Não vai nisto nenhuma critica, mas queria
registrar que foi a primeira vez que um Ministro
convocado protelou tanto o seu comparecimento,
como o fêz S. Ex.ª Tem-se observado que
quando um Ministro é chamado a comparecer
ao Senado ou à Câmara dos Deputados, antes
mesmo do prazo prefixado constitucionalmente, os

titulares ministeriais se apressam em atender. E eu,
Sr. Presidente, estava assim ansioso por debater o
problema, que não dizia sàmente ao interêsse do
meu Estado, mas a várias bacias leiteiras e, em meu
requerimento, as mencionava, como as de São
Paulo e de Minas Gerais. E citava particularmente a
de Pernambuco, porque o nobre Senador João
Cleofas haviam-me informado de que o mesmo
problema lá se verificava.
S. Ex.ª o Sr. Ministro terá suas razões, mas
quero lealmente dizer que, neste instante, manifesto
minha estranheza, data venia, pela demora.
Sr. Presidente, da leitura que S. Ex.ª acaba de
fazer, colho a impressão que me vem de todos êsses
relatórios maçantes, em que o objetivo é desviado
peló' alinhamento de estatísticas discutíveis e dessa
propaganda de serviços de relações públicas que
entram em choque com a realidade.
Quando convidei S. Ex.ª a comparecer rio
Plenário
do
Senado,
solicitação
aprovada
unânimemente pela Casa, o que mais me
preocupava era o fato de, no meu Estado – e S. Ex.ª
sabe –, um dos principais produtores de leite,, as
indústrias de transformação não estarem mais
recebendo as quotas das Cooperativas, não só do
Estado do Rio, como de Minas, como também do
Espírito Santo. E alegava-se que o Leite Glória,
eminente Sr. Ministro, em Itaperuna, e que Nestlé,
em Barra Mansa, não tinham mercado para vender o
leite em pó por causa das importações. E V. Ex.ª
sabe que o preço foi aviltado. Há de ter sido
informado de que vários pecuaristas venderam o
gado, porque a produção de leite já não compensava
mais. Êste, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
argumento principal que motivara a convocação que
ora é atendida.
Sr. Ministro, V. Ex.ª está aqui num
debate em que não há nada de pessoal.
Há única e exclusivamente o desejo de que

– 189 –
a opinião pública brasileira seja informada a respeito
daquilo que considero criminoso, que considero
contra os ínterêsse nacionais e que é a importação
incontrolada do leite em pó, seja para ser vendido,
seja para ser doado.
V. Ex.ª, num dos seus ofícios, declarou, não
digo desviando a responsabilidade, mas lavando as
mãos, como Pilatos, que êsse assunto não pertencia
especificamente à sua Pasta.
Confesso que fiquei estarrecido, porque o
Ministro da Agricultura tem que defender a
agricultura. Não é possível êsse desentrosamento
entre "SUNABÃO" – para usar o apelido de uso
vulgar, que V. Ex.ª usou, de um órgão que controla o
problema do abastecimento e o órgão responsável
que justamente deve informar sôbre o que deve ser
importado ou não. Quero crer que V. Ex.ª terá
recebido também queixas de seu próprio Estado, a
respeito desse descontrôle porque, então, de duas,
uma: ou êles têm um superpoder de importar, neste
País, ou então o Ministério da Agricultura não é
ouvido em assuntos que dizem respeito à
problemática do abastecimento em nosso País.
E, aliás, neste ponto, V. Ex.ª foi sincero e
estou depreendendo de suas palavras que V. Ex.ª
não chegou a agir, não tomou conhecimento.
Importaram cebola, importam manteiga, importam
batata, importam leite, e V. Ex.ª não sabe!... É
aquêle que só toma conhecimento da grave
repercussão dêsses problemas, quando um senador
ou deputado federal traz o assunto à pauta
parlamentar – e que foi, justamente, o objeto de
minha convocação.
V. Ex.ª disse que as importações carecem de
maior significado, e o Ministério da Agricultura tem sido
atacado de uma coisa pela qual não pode ser
responsabilizado. E eu, Sr. Dr. Ivo Arzua, quero dizer a
V. Ex.ª – não sei, se é a opinião dos meus colegas –
que quem ouviu o seu discurso panglossiano tem a im-

pressão de que não há problema de pecuária leiteira
neste País; que tudo corre às mil maravilhas; que o
produtor de leite é um felizardo; que não há
nenhuma situação grave; que a importação de leite
em pó – é essa a interpretação; está aqui escrito,
resultante tal-vez do otimismo de V. Ex.ª – não está
afetando, não está conduzindo a maiores
embaraços. Há senadores aqui, de zonas onde a
pecuária leiteira é grandemente influente, que podem
contestar, assim "de saída", êsses números em que
V. Ex.ª, pela técnica oratória, fêz um jôgo estatístico,
dando uma demonstração numérica. Eu tenho outros
números aqui, Sr. Ministro, mas disponho de um
tempo curto para mostrar a V. Ex.ª que, depois das
importações indiscriminadas de leite em pó, nessas
zonas, pôde verificar-se cêrca de um milhão de
brasileiros desempregados.
Sr. Ministro, V. Ex.ª não tem culpa por isso: é
a velha falsidade das estatísticas. Dão-lhe os
números e V. Ex.ª foi o primeiro a reconhecer que
êsse assunto, praticamente não é da sua alçada.
Mandam-lhe os números onde V. Ex.ª manobra e
quem não entende do assunto sai convencido, pelo
brilho oratório. E, realmente, Sr. Ministro da
Agricultura, o número esmaga – "estatística, tal,
quadro tal".
E até não sei como V. Ex.ª não trouxe um
daqueles quadros coloridos, que o Ministério da
Agricultura tem tantos. Porque faz aquêle
impressionismo e quem está por fora do problema
sai empolgado, e quem está por dentro do problema
não se conforma porque, entre êsse otimismo e a
realidade que se observa, há uma diferença. Sr.
Presidente, maior – vou falar, aqui, em
têrmos regionais – do que a distância da ponte RioNiterói.
Sr. Ministro Ivo Arzua, as perguntas são várias, é
evidente, e sei que V. Ex.ª gosta do debate, E não há
de estar magoado, não pode estar ferido; porque V.
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Ex.ª há de compreender que, no Parlamento, não se
pode chegar com zumbaias, com salamaleques para
dizer que se trata do maior Ministro da Agricultura,
porque, senão, uma convocação dessas se esvaziaria,
perderia todo o sentido. Eu estou falando, e devo dizer
a V. Ex.ª com todo o respeito, porque não há nada que
possa ferir – e V. Ex.ª já o compreendeu, como o
Plenário – a sua honorabilidade. V. Ex.ª já o entendeu:
É apenas o problema apaixonante que fêz com que eu
formulasse o requerimento, mas, com todo o respeito,
com tôda a atenção e ressaltando, inclusive – e isso vai
em abono da conduta de V. Ex.ª – que aceitou debater
outros problemas, independentemente da convocação
que aqui o trouxe, no dia de hoje.
Sr. Ministro, para não demorar mais, eu formulo
a V. Ex.ª – e, Sr. Presidente, eu pediria, para facilidade
do Sr. Ministro, que lhe fôsse entregue uma cópia das
minhas questões, que aqui tenho em mãos, para que
S. Ex.ª pudesse acompanhá-las à proporção que eu
fôsse lendo. Pediria a um auxiliar do Senado que
encaminhasse uma cópia dos meus quesitos
indagadores ao Exmo. Sr. Ministro da Agricultura.
Ao invés de fazer pergunta por pergunta,
Excelência, eu vou fazê-las no total e V. Ex.ª as
responderá, se assim lhe aprouver:
1ª) Sabe o Sr. Ministro que a atividade dos
produtores de leite é, econômicamente, deficitária e
que os prejuízos estão sendo cobertos pela venda de
vacas de menor produção?
2ª) O que fêz o Ministério para diminuir
a descapitalização no meio rural e evitar o
desestimulo que assistimos com a constante
debandada de produtores, que abandonam o campo
e vão para as cidades, onde criam vários problemas,

com a diminuição da produção e além disso tornamse consumidores, aumentando as tensões sociais,
econômicas e políticas nos grandes centros de
consumo?
3ª) O que fêz o Ministério de objetivo
e que não fôsse de efeitos meramente
protelatórios para estabelecer preços justos, reais e
que não sejam apenas, preços políticos e
demagógicos?
4ª) Sabe o Ministério que o leite, não comporta
qualquer tributação direta, e, que atualmente o
impôsto de circulação e a taxa de assistência ao
trabalhador rural, incidente sôbre cada litro é de
cêrca de Cr$ 0,40?
5ª) Não acha o Sr. Ministro que não é justo
que cada velho, criança ou doente ou mesmo
qualquer pessoa que precise consumir o produto
sinta que é excessivo o tributo que está sendo
cobrado?
6ª) Acha o Ministério que o Govêrno
deveria dar um subsídio fiscal e econômico, para que
o leite fôsse vendido mais barato, e assim
pudéssemos diminuir a desnutrição e miséria do
povo brasileiro?
7ª) O que pensa ser mais justo: o
subsídio para o leite, melhorando diretamente
as condições de vida do povo, ou o subsídio
que custa uma fábula ao Tesouro para
manter o deficit dos transportes marítimos e
ferroviários?
8ª) O que fêz de concreto a favor do
estabelecimento do subsídio para o leite?
9ª) Entende que seja uma medida salutar
a fixação do preço mínimo justo para o leite e a
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conseqüente garantia pela Comissão Federal de
Preços Mínimos?
10ª) Por que não fêz valer a autoridade dêsse
Ministério para que se concretizasse tal medida, ao
invés de o assunto ser sempre tratado pelos meios
de propaganda e divulgação, mas, na realidade, sem
desejo de concretização?
11ª) Sabe o Ministério que os preços dos
medicamentos
necessários
ao
gado
são
astronômicos e proibitivos e sobem constantemente,
sem que haja qualquer providência para contê-los?
12ª) Por quê, ao invés de anunciar a defesa
sanitária animal com campanhas publicitárias de
vacinação, grandemente dispendiosas, não remete
para o interior vacinas de aftosa, brucelose e
raiva, inteiramente de graça, a fim de que a
economia nacional não seja atingida com a perda de
rebanho?
13ª) Sabe que os postos de defesa sanitária
existentes passam meses sem receber vacinas de
brucelose e por isso o dinheiro gasto em pessoal
técnico, transporte e outras despesas de
manutenção não tem qualquer aproveitamento?
14ª) Por que os agrônomos, veterinários e
técnicos da atividade agrícola e pastoril não são
dignamente pagos, uma vez que prestam
tempo integral de serviço e estão impedidos
moral e materialmente de ter outras atividades,
mas, apesar disso, recebem salários que
não lhes premitem o sustento próprio ou de suas
famílias?

15ª) Já tomou alguma providência no sentido de
fazer cumprir o art. 24, § 6º, da Constituição Federal,
que diz "que os gêneros de primeira necessidade,
quando vendidos diretamente aos consumidores, estão
isentos do impôsto de circulação"?
16ª) O. Presidente Costa e Silva, que é cioso
do cumprimento dos preceitos constitucionais, não
terá dúvidas, por certo, em estabelecer normas para
que tal medida se efetive, razão por que estranho
que o assunto não tenha sido levado a sua presença,
para decisão.
17ª) Sendo o leite o alimento mais rico em
cálcio assimilável, em proteínas, vitaminas e todos
os sais minerais necessários ao organismo, por que
o Ministério, diretamente ou por intermédio do
Ministério da Saúde ou mesmo em convênio com
êste, não fêz campanha com opiniões de médicos,
nutrólogos e especialistas em nutrição, ressaltando o
valor alimentício do leite e sua importância para as
crianças e o povo de um modo geral, com o fim de
aconselhá-los a uma boa prática alimentar,
preservando assim a saúde dos brasileiros?
18ª) Têm havido publicações técnicas e
científicas dobre o leite e seus derivados? Em caso
positivo, se foram especialmente dirigidas aos
médicos, porque êstes, no sacerdócio da medicina,
são os melhores colaboradores na preservação da
saúde do povo,
19ª) Já fêz V. Ex.ª promoção junto ao Ministério
da Educação e dos Secretários de Educação dos
Estados e das Prefeituras, para ressaltar junto aos pro-
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fessôres o valor do produto como alimento de
primeira necessidade, para que êstes ensinem às
crianças uma boa prática alimentar?
20ª) Já tomou V. Ex.ª alguma providência
junto ao Ministério do Trabalho, para que fôsse
regularmente cumprida á lei de higiene e segurança
do trabalho quando exige que as emprêsas que
industrializam tóxicos, tintas, gases e outros, sejam
obrigadas a fornecer aos operários leite para
consumo nas fábricas durante o trabalho?
21ª) Já tomou o Ministro Ivo Arzua alguma
providência junto ao Ministério do Exército, capaz de
obter a participação das nossas gloriosas classes
armadas, no sentido de estabelecer como rotina de
administração, o uso do leite nos quartéis, com o
objetivo de educar o recruta na boa prática
alimentar?
22ª) Que providência tomou capaz de levar ao
campo a assistência à saúde e previdencíária aos
trabalhadores rurais, isto porque, os proprietários e
produtores; há muito pagam as taxas devidas pelo
Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4.214), mas os
benefícios não são oferecidos até a presente data?
23ª) Não acha que o Ministro do Trabalho,
profundamente
sensível
ao
problema,
compreendendo a profundidade social, política e
econômica, seria capaz de atender prontamente uma
exposição de V. Ex.ª sôbre a repercussão do
assunto?
24ª)
Quais
as
medidas
que
já
tomou
para
melhorar
a
comercializa-

ção do leite de forma a facilitar a aquisição por parte
dos consumidores?
25ª) Por que não controla os preços dos
farelos de trigo, de algodão e de outros concentrados
protéicos, necessários à, alimentação do gado,
evitando que os mesmos se tornem exorbitantes e
proibitivos? Sabe V. Ex.ª, pessoalmente, que êsses
produtos sobem vertiginosamente?
26ª) Qual a providência que já tomou para que o
leite em pó e seus derivados não sejam importados?
27ª) Sabe que a estabilidade da exploração da
atividade leiteira é profundamente atingida com as
constantes ameaças de importações e que para
reorganizar-se a produção são necessários muitos
anos?
28ª) Por que não consegue da Comissão
Nacional de Política Aduaneira uma tabela de
incidência da taxa de importação do leite, sôbre valôres
mais compatíveis, nos casos de venda ou doação, a
exemplo do que se fêz com a indústria automobilística?
29a) Qual a quantidade e valor do leite e
derivados, a qualquer título Importados no corrente
ano?
30ª) Já conseguiu ofecer financiamentos para
a melhora ou instalação de indústrias de
beneficiamento de leite?
31ª) Julga que o empacotamento do produto
atende a melhores condições técnicas e fomenta o
consumo?
32ª) Sabe V. Ex.ª que os produtores
não
podem
comprar
os
tratores

– 193 –
e máquinas agrícolas, porque os preços de custo são
astronômicos e os juros de financiamento não podem
ser atendidos porque são excessivos? O que fêz de
concreto para resolver essas distorções, uma vez
que a falta de rentabilidade é o maior empecilho dos
produtores?
33ª) Não acha que não pode haver maior
produtividade, porque não há estímulos à aplicação
de capitais, quando a atividade não oferece
rentabilidade?
34ª) Não acha justo que os atuais ocupantes
de lotes, nos núcleos rurais do IRRA, devam receber
imediatamente os seus títulos de propriedade, para
que assim possam receber financiamentos?
35ª) Entende V. Ex.ª que a exploração dos
lotes dos núcleos rurais do IBRA, deva ser feita em
função do efetivo cultivo e trato da terra, sendo essa
a condição principal, não tendo qualquer influência o
fato de colono morar pessoalmente ou não, no
lote?
36ª) Obedecidas as condições formuladas
pela pergunta anterior, é favorável à idéia de permitir
que os colonos que tenham filhos em idade escolar
ou necessidade de morar em povoados próximos
dos lotes por motivos de saúde, tenham direito a
continuar com os seus lotes, desde que bem o
explorem?
37ª) Não entende V. Ex.ª que, além da
atividade agrícola nos lotes do IBRA, deva
igualmente ser permitida a exploração de granjas
leiteiras?

33ª) Pensa V. Ex.ª ser justo desapropriar
terras para reforma agrária, antes mesmo de utilizar
as imensas áreas que já pertencem ao Govêrno?
Não seria certo que o dinheiro despendido em
desapropriação fôsse utilizado em favor da
assistência ao homem do campo?
39ª) Realmente, não admite V. Ex.ª que a
reforma agrária seja, em nosso País, profundamente
teórica, com erros e distorções profundas?
40ª) O tamanho do módulo rural não deve ser
mais realístico, de forma que a extensão da terra
seja um constante estímulo ao seu total
aproveitamento e não áreas que representam
minifúndios que não comportam sequer a utilização
de máquinas agrícolas?
41ª) Admite V. Ex.ª, que, sem estímulos
fiscais, as cooperativas possam sobreviver, uma vez
que elas hoje se encontram sem incentivos?
42ª) As cooperativas, exercitando as suas
atividades em nome e por conta do produtor, não
deve-riam receber tratamento tributário especial?
43ª) Os Bancos de Investimentos e as
companhias de financiamentos não deveriam ser
obrigadas a emprestar 10% (dez por cento) das suas
aplicações, a juros módicos e prazo longo,
especificamente às atividades rurais?
44ª) Acha justo que os proprietários devam
ter direito a financia-mentos das Caixas Econômicas
e do Banco Nacional de Habitação, para
construção de casas de residência para seu
uso e de seus trabalhadores? Não acha
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que o Ministério da Agricultura é que deve
interpretar todos os anseios do homem do
campo?
45ª) Sendo os automóveis de luxo financiados
aos compradores no plano direto de crédito
ao consumidor, porque não se estabelecem
maiores prazos e juros mais módicos, nas
operações destinadas a aquisição de caminhões e
camionetas, utilizados no transporte da produção
rural?
46ª) Por que o Ministério que V. Ex.ª dirige
não faz convênio com outros, bem assim, com os
Governos Estaduais e Municipais, para transportar
nos veículos de carga, aos sábados e domingos,
produtos hortifrutigranjeiros, legumes, aves e ovos,
dos centros de produção para os de consumo, mais
próximos?
Peço desculpas a V. Ex.ª pela série de
perguntas, as quais não sei se a Assessoria de V.
Ex.ª de pronto, poderá responder.
Devo dizer ainda, que a veemência com
que falei não significa desatenção alguma.
É o problema examinado, é o desejo de
esclarecimento e, por certo, a inteligência, a
habilidade,
a
cultura
e a honradez – faço questão de frisar, a honradez,
porque sou o primeiro a reconhecer – poderão
me responder. Como já anteriormente havia
sido advertido de que meu tempo fôra ultrapassado,
quero daqui pedir desculpas ao Presidente e à Casa.
Nesse debate faço questão de ressaltar que não há
a menor política. É o de que se trata – V. Ex.ª, no
fundo, defende e tem de defender – é da pecuária
leiteira em nosso País.
Aguardo os esclarecimentos de V. Ex.ª
ressalvando que, se alguma pergunta formulada não
puder ser respondida, porque não houve coordenação
prévia entre a ilegível iria de V. Ex.ª e o Parlamentar

que ora o argúi, eu me conformarei, e aguardarei
prazo razoável para que V. Ex.ª possa prestar, ao
Senado da República, ou seja, à opinião pública
brasileira – êsses esclarecimentos. V. Ex.ª há de
desculpar minha veemência. Se eu falasse mais
macio seria mais diplomático, mas não seria do meu
feitio. Neste momento, passo a palavra a V. Ex.ª e
muito agradecido. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Ministro Ivo Arzua.
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: –
Excelentíssimo Senhor Senador Gilberto Marinho,
digníssimo
Presidente
do
Senado
Federal,
Excelentíssimos Senhores Senadores Vasconcelos
Tôrres e Petrônio Portela, Excelentíssimos Senhores
demais Senadores, agradeço, confortado e estimulado,
as palavras elogios pronunciadas pelos Senadores que
usaram da palavra, e que dizem bem de perto desta
harmonia que deve existir entre os Podêres da
República – Executivo, Legislativo e Judiciário.
Nós, evidentemente, temos procurado atender,
com a maior presteza, sempre que convocados, às
solicitações
do
Congresso
Nacional.
Já
comparecemos à Câmara Federal, acredito que mais
de seis vêzes, convocados oficial ou extraoficialmente por aquela Casa.
Basta, muitas vêzes, que um determinado
Deputado telefone, ou peça o meu comparecimento à
Câmara Federal para que eu o faça, às Comissões de
Agricultura, de Orçamento ou mesmo ao Plenário
daquela Casa. Jamais me furtei, porque é um dever de
homem público prestar contas de seus atos, seja ao
Poder Legislativo, seja ao povo brasileiro. E se não vim,
antes ao Senado, é porque motivos imperiosos mo
impediram. E êsses motivos imperiosos foram
transmitidos a esta Casa através de meio legal.
A convocação do Senado chegou-me
quando eu me aprestava para viagem a
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países da Europa e América do Norte. Faltavam
poucos dias para a viagem e era impossível marcar
uma data para a entrevista. Meu substituto, então,
declinando dessa situação no Ministério, comunicou
ao Senado Federal, com todo o respeito, que havia
impossibilidade do meu comparecimento.
Assim que retornei, tomei conhecimento da
convocação. Mas, como disse minutos atrás, a
importação de leite em pó não está subordinada ao
Ministério da Agricultura. Isto não quer dizer que o
Ministério não tome conhecimento – como vou
provar, logo em seguida. E muito antes de o Senador
Vasconcelos Tôrres fazer êsse requerimento,
tomamos uma série de medidas, que também
vou enumerar aqui – prova de que o Ministério da
Agricultura não está alheio a nenhuma matéria de
âmbito agrícola, e muito menos a esta, que é
importantíssima, porque a pecuária, seja a de
corte, seja a de leite, é assunto prioritário em
qualquer parte do mundo, não só no Brasil! É
considerada produto agrícola de alta estratégia
em todo o mundo. De maneira que nós,
compreendendo essa importância da pecuária,
jamais nos negaríamos a tomar conhecimento de
qualquer situação vinculada à pecuária, seja
ela de corte, seja de leite. Então, como não tínhamos
ingerência no assunto, e queríamos cumprir
esta convocação do Senado trazendo elementos
positivos, elementos reais de esclarecimento a
êste Plenário. E, caso o fizéssemos anteriormente,
chegaríamos aqui de mãos vazias, uma vez que
não controlamos as importações, como dissemos,
nem é de nossa alçada a concessão de
licenças para exportação ou importação. Então nós
teríamos de aguardar os dados do CONCEX.
E isto também comunicamos, em expediente,
a esta Casa, dizendo que solicitávamos outra data
para o nosso comparecimento a fim de dar
tempo a que o CONCEX e a CACEX nos
fornecessem dados estatísticos, de modo a que não

chegássemos aqui sem os elementos que o Senado
nos havia solicitado.
De maneira que êsse foi o motivo da segunda
protelação. Coincidiu, também, essa ausência de
dados, com o II Congresso de Agropecuária.
Estivemos participando, em todo o Brasil, de
reuniões regionais preparatórias do II Congresso de
Agropecuária. Assim, solicitávamos mais uma vez,
ao Senado Federal que marcasse nova data, de
maneira a que pudéssemos comparecer aqui sem
aquela pressa com que teríamos comparecido se
houvéssemos de deixar uma das reuniões
preparatórias do II Congresso de Agropecuária, para
prestar esclarecimentos a esta augusta Casa.
Uma vez de posse dêsses elementos,
solicitamos ao Senado Federal que marcasse a data.
E, como estivéssemos de partida para a Amazônia,
eis que o Govêrno ali se instalou e teríamos de
comparecer àquela área da Amazônia para também,
ali, testemunhar a ação do Ministério da Agricultura,
solicitamos do Senado que marcasse uma data, com
uma série de alternativas. O Senado Federal optou
pela de 22 de agôsto. De maneira que nós, com tôda
a boa vontade, tôda humildade, submetemos, ao
Senado, esta fixação de datas. Assim não foi
descaso nosso, nem poderia ser porque nos
honramos de possuir espírito democrático, e pautar a
nossa vida com atos de cunho eminentemente
democrático. Consideramos um dos pontos fortes,
esta harmonia e independência dos Podêres
Legislativo e Executivo.
Êste, o reparo que, com todo o respeito,
fazemos às palavras do Senador Vasconcelos
Tôrres, que talvez não tivesse bem compreendido o
sentido que pretendíamos dar, o de prestar um
serviço ainda maior ao Senado, trazendo dados
reais, dados efetivos.
Disse, ainda, o Senador Vasconcelos
Tôrres que o Relatório foi maçante, com
excesso de números. Sinceramente,
Se-
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nador, não vejo outra maneira de comparar
fatos econômicos e tirar conclusões. A V. Ex.ª que
talvez não esteja tão afeito aos números, parece
maçante. Mas, Goethe já dizia que embora os
números não governem o mundo, éles nos dizem se
o mundo é bem ou mal governado. É a única
maneira de medir, comparar resultados. Mas, se êles
são maçantes, peço desculpas a V. Ex.ª, pois é a
única maneira que eu tinha para trazer a êste
Senado, dados positivos sôbre a influência do
abastecimento interno do leite, da sua produção e da
sua distribuição. Não existe outra maneira,
sinceramente,
para
comparar
êstes
dados
econômicos. Peço, pois, desculpas a V. Ex.ª, mas é
a única maneira, vamos dizer assim, científica e
exata, de se comparar ocorrências econômicas.
Modernamente, os números, as análises numéricas
avançaram tanto, que até os misteriosos recônditos
da mente, da alma, estão sendo pesquisados através
das análises numéricas. Até a mente e a alma estão,
hoje, submetidas ao grifo dos números, que dirão os
fatos econômicos como êstes apontados. A V. Ex.ª
talvez tenha parecido que o Ministro da Agricultura
procurava eximir-se da responsabilidade sôbre os
fatos abordados. Não é verdade. Sempre
protestamos, Senador. E eu disse aqui, minutos
atrás, que durante tôdas as reuniões do SUNABÃO –
SUNABAO, têrmo pelo qual é conhecida,
popularmente, a Comissão Nacional do Abastecimento
– sempre que nos são trazidas ao conhecimento
reclamações de industriais, de produtores e de
fornecedores, de que o Govêrno brasileiro importou
alimentos que estão desestimulando a produção
nacional, protestamos enèrgicamente junto à
Comissão Nacional do Abastecimento. Por lei, as
importações são livres. Mas acredito que se existe uma
lei dando liberdade às importações seria possível uma
nova lei fixar em exatos têrmos como essas
importações devem ser efetuadas. Estamos prontos e

com satisfação, sempre que formos solicitados, a
opinar sôbre esta política de importações, porque
eftivamente, muitas das decisões que afetam à
agricultura, em qualquer país do mundo, não são
originárias da própria área do Ministério da
Agricultura. São originárias de outros setores do
govêrno e da iniciativa privada.
Problemas como êsse surgem em todo mundo
e no Brasil de maneira mais grave, porque tínhamos
distorções provocadas pela burocracia, pela
completa dissociação dos órgãos públicos que
ignoravam o que ocorria na área de outro setor. Mas,
com a reforma administrativa que foi sancionada no
Govêrno Castello Branco, Decreto-Lei nº 200,
executamos algumas melhoras para a integração de
órgãos públicos, de maneira a tomar medidas que
não sejam, como chamamos, metas conflitantes.
Um dos grandes atrasos dos países
subdesenvolvidos, e faço questão de repetir sempre,
provêm de metas conflitantes entre órgãos do próprio
govêrno. Isto é grave e, dizia eu numa exposição
feita na Câmara dos Deputados meses atrás, com
essas metas conflitantes o Brasil dava um passo à
frente e dois atrás. Um dos fatôres mais poderosos
que impelem um povo para o desenvolvimento é a
eliminação de metas conflitantes. E a convergência
de esforços e de recursos para vencer, vamos dizer,
obstáculos ou fatôres límitantes como se chamam
modernamente, é que impele o desenvolvimento
econômico, social e político das nações.
Pregávamos e pregamos, ainda hoje, o que
chamamos de mobilização nacional para o
desenvolvimento, o que é exatamente a integração
de todos os órgãos públicos, em tôrno de metas
que sejam metas nacionais e não metas meramente
de cada Ministério. Porque quando cada
Ministério fixa as suas metas, sem ouvir os outros
Ministérios, pode estar provocando conflito em
outras áreas, e muitas medidas boas do Govêr-
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no, às vezes, se aniqüilam e se destroem porque
essas metas são conflitantes.
Êste é um exemplo típico de metas conflitantes.
Enquanto um órgão do Govêrno procura com êxito o
mais completo, mas marcantes na área do Ministério
da Agricultura, como é o Plano de Desenvolvimento
das Bacias Leiteiras do País, quando um órgão como
êste se empenha numa tarefa que está produzindo
reais resultados e benefícios à Nação brasileira, outro
órgão do Govêrno permite importações que vem em
detrimento do esfôrço em prol do aumento da produção
nacional.
Esta crítica que V. Ex.ª fêz da tribuna do Senado
da República eu a tenho feito perante a Comissão
Nacional do Abastecimento, repetidamente. É fácil se
compulsarem as atas daquele alto Conselho da
República onde verificarão que o Ministério da
Agricultura, sistemàticamente, protesta contra as
importações, fazendo sentir a necessidade de que êste
Ministério seja sempre ouvido antes de qualquer
importação na área da agricultura.
Portanto, Excelência, não é verdade que eu
tenha lavado as mãos como Pilatos. Realmente,
enfrentei êsse problema. Protestei no SUNABAO,
nomeei aquêle Grupo de Trabalho, de que dei
ciência a V. Ex.ª minutos atrás, em 13 de outubro de
1967, no auge da crise da superprodução do leite em
pó ou do subconsumo, e talvez seja mais uma crise
de subconsumo do que de superprodução. Mas, em
10 de outubro de 1967, quando da instalação do
Govêrno Federal, em Belo Horizonte, o Ministro da
Agricultura nomeava êsse grupo para definição da
política nacional de produção, industrialização e
comercialização do leite.
Também em São Paulo, durante a
reunião regional preparatória para o II
Congresso
Nacional
de
Agropecuária,
apresentei, por escrito, um protesto à Comis-

são Nacional de Abastecimento, e uma sugestão no
sentido de que o Ministério da Agricultura fósse
sistematicamente ouvido antes de se realizarem
quaisquer importações na área da agricultura,
principalmente na de comestíveis.
Entendo, também, que deve ter havido um
pequeno equivoco de V. Ex.ª quando diz que eu
havia declarado que essa importação não havia
afetado a produção nacional. Pelo contrário. A
página 7, se V. Ex.ª quiser ter a bondade de verificar
V. Ex.ª constatará que eu afirmo exatamente o
contrário. Disse lá o seguinte:
"Não foi isso que ocorreu, por exemplo,
em 1967, quando os estoques de leite em
pó acumulados no fim do ano, ao iniciar-se a
"safra" 1967/68, ascendiam a perto de 20.00
toneladas, levando pecuaristas e industriais a se
retraírem."
Mais adiante, afirmamos que essas medidas
tinham sido de alto prejuízo à produção de leite,
tanto in natura como em pó para a Nação Brasileira,
uma vez que só São Paulo e Minas, se não me
engano, superavam em produção o volume dessas
importações. Os demais Estados, eram seis,
somados, produziam menos do que êsse volume de
importação.
De maneira que no relatório consta que,
efetivamente, essas importações prejudicaram
grandemente a produção nacional.
V. Ex.ª citou, também, vários problemas
decorrentes dessas importações e vários problemas
vinculados à produção e distribuição do leite, tanto in
natura quanto em pó.
Gostaria de dar um depoimento a V. Ex.ª
e a esta augusta Casa do Congresso Nacional,
informando que, pelo que observei na Europa
e na América, os problemas da agricultura são
também muito graves. Não devemos nos iludir, jul-
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gando que desenvolvimento é eliminação de
problemas. Desenvolvimento não elimina problemas,
desenvolvimento substitui problemas de ordem
inferior por problemas de ordem superior, cada vez
em maior volume e em maior velocidade. E só nos
desenvolveremos à medida que aumentarmos a
capacidade de resolver cada vez maior volume de
problemas e com maior velocidade.
Devemos nos desiludir de que um dia
cessarão todos os problemas da Nação Brasileira.
Pelo contrário, o normal é que êstes problemas
cresçam e se avolumem.
Foi o que observamos na Europa, onde não
nos limitamos apenas às capitais, mas fomos ao
interior de todos êsses países, visitando granjas,
fazendas, cooperativas, projetos de reforma agrária,
projetos de irrigação, fábricas agro-industriais e
assim por diante.
A reclamação da maioria dos agricultores
alemães é no sentido de que os preços mínimos, na
Alemanha, são insuficientes e gostariam de ter os
mesmos preços mínimos dos seus colegas franceses.
E vimos que na França resultou uma soma imensa,
uma verdadeira, avalancha de reivindicações dos
trabalhadores tanto urbanos como rurais. Isto
significava que na França, que era apontada como
exemplo, também os trabalhadores da agricultura não
estavam satisfeitos com o nível dos preços mínimos.
Na América do Norte, a briga pelos preços mínimos,
pelo support price, é a mesma.
Teremos, sempre, reclamações. Devemos nos
desiludir, definitivamente, de que um dia irão cessar os
problemas, as reivindicações. Pelo contrário, se
atingirmos um ritmo de velocidade, no desenvolvimento,
que queremos, teremos, cada vez mais, com maior
velocidade, mais problemas e reivindicações.
Abordando, agora, a série de pergunta
feitas
pelo
nobre
Senador
Vasconce-

los Tôrres, tenho a satisfação de procurar responder
às referidas perguntas, que são em número de
quarenta e seis, portanto quase meia centena.
A primeira diz o seguinte:
"Sabe o Sr. Ministro que a atividade dos
produtores de leite é econômicamente deficitária e
que os prejuízos estão sendo cobertos pela venda de
vacas de menor produção?"
A produção deficitária do leite tem vinculações
estreitas com tudo o que chamamos de
empobrecimento na área rural.
Justamente no momento em que a agricultura
se moderniza, no momento em que a agricultura
necessita, para melhorar a qualidade e aumentar a
produtividade, aplicar um volume maior de
insumos, como adubos, defensivos, corretivos,
gasolina, óleos, tratores, implementos, o que ocorre
é o seguinte: o lavrador vê definhando sua
capacidade econômica, porque os preços industriais
crescem
mais
ràpidamente
do
que
os
preços agrícolas. Mas isto não é um fenômeno
brasileiro, é um fenômeno mundial. Em todo o
mundo existe essa diferença, êsse empobrecimento
da agricultura.
O que ocorre é que estão mais adiantados do
que nós nos instrumentos para correção dessa
defasagem, que tende a aumentar, no espaço e no
tempo, se tais corretivos não forem empregados no
País.
Felizmente, para nós, a política de preços
mínimos foi corrigida no Brasil e é, hoje, muito
realista, apesar das reclamações. Ela se baseia,
efetivamente, no custo da produção racional, vale
dizer, aquêle que faz uma lavoura predatória aufere
maior lucro, porque não inverteu como aquêle que
faz agricultura racional. Mas aquêle que faz
agricultura racional tem, pelo menos, o custo da
produção no chamado support price.
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Então
precisamos
compreender
definitivamente que preço mínimo não é preço para
dar lucro, mas preço-suporte, para que, combinado
com o financiamento de safras a 180 e 210 dias,
permita ao homem do campo, não ao intermediário,
ao atravessador, como era normal antigamente,
auferir os lucros a que faz jus.
Gostaria de dar êste meu depoimento ao
nobre Senador e a esta augusta Casa e quero ler um
trecho de um livro americano muito recente, "A
Moderna Agricultura e seus Problemas", de Lauren
Soth da editôra Atlas, que diz o seguinte:
A DESVANTAGEM DO AGRICULTOR
"A nossa política agrária nacional foi um
sucesso brilhante, à exceção de um ponto: os
agricultores não compartilharam dos benefícios
criados pela própria produtividade. Sua renda média
permaneceu muito abaixo daquela para a nação em
geral. Nas quatro décadas de 1920 a 1960, a
renda
por
pessoa,
na
agricultura,
foi
aproximadamente a metade da renda por pessoa da
população agrícola."
A metade da renda! Isto é uma luta mundial. E
eu gostaria de usar da oportunidade para pedir aos
nobres Senadores todo o apoio que lhes merece a
agricultura, porque no Brasil nós ainda não criamos
uma mentalidade compatível com a importância da
agricultura. Em nações mais adiantadas surgiu e se
desenvolveu essa mentalidade agrícola. No Brasil,
em que pêse a voz corrente de que é um país
agrícola, essa mentalidade, essa consciência ainda
não havia surgido e se consolidado. E um dos
objetivos dos Congressos Nacionais de Agropecuária
é consolidar essa consciência em tôrno da
importância da agricultura nacional.
Li e trouxe relatórios oficiais norteamericanos e europeus, nos quais se dá

a maior ênfase à importância da agricultura.
Por exemplo: diz o relatório norte-americano
que, não fôsse o avanço da agricultura norteamericana, a América do Norte não teria ganho a
guerra nem construído a nação industrial mais
poderosa do mundo.
Diz-se, também, na América do Norte, que a
agricultura é a indústria número um do País, assim
considerada por ser a que fornece maior volume de
matéria-prima para a indústria. Quais as matériasprimas para a indústria? Exatamente alimentos,
fibras vegetais, madeira para móveis e casas,
essências florestais extrativas, couros, óleos,
produtos químicos, produtos de tinturaria e assim por
diante.
A agricultura tem que ser olhada, portanto,
com mais carinho, não só pelo Executivo e pelo
Legislativo, mas por tôda a Nação brasileira. Com
isto teremos não só ajudado nosso povo a se
alimentar melhor, a atingir melhores condições de
saúde, mas teremos criado um sólido mercado
interno, pelo aumento da capacidade aquisitiva do
lavrador. Com êste aumento da capacidade
aquisitiva do lavrador, êle tem melhores condições
para adquirir produtos industriais das grandes
cidades. Então, contràriamente àquilo que pensam
muitos industriais brasileiros, que reagem aos
incentivos e à ajuda à agricultura, porque julgam que
isso vai prejudicar a indústria, é exatamente o
inverso que se dá. Qualquer auxílio à agricultura
reverte, direta ou imediatamente, em benefício da
indústria,
promovendo
a
ampliação
e
o
fortalecimento da indústria nacional, pelo aumento do
consumo não só de insumos diretos da agricultura,
como aquêles citados, fertilizantes, defensivos,
mecanismos de correção etc., mas também pela
compra
de
utilidades
domésticas,
porque,
modernamente, qual o cidadão que não quer ter
mais confôrto e dar mais confôrto à sua família?
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Então, em síntese, o empobrecimento da
agricultura é um fato mundial. O que devemos é
adotar os mecanismos de correção, os quais são de
várias ordens. Citaria os quatro mais importantes:
preços mínimos que já estão funcionando no Brasil
em todo o território nacional — preços mínimos com
base no custo racional. Financiamento da safra na
base de 180 a 210 dias.
Como disse, passamos de uma fase inferior e
agora temos que nos jogar para uma superior do
problema, e esta será uma luta muito dura. Os Srs.
Senadores já devem ter percebido, desde o primeiro
pronunciamento que fizemos em São Paulo, a
respeito, que lutamos pela taxa de paridade, a parityration, que é usada na América do Norte, desde
1920, e é também a maior ambição da França e dos
países europeus, a paridade que visa a resguardar
ao lavrador os subsídios. No Brasil se consolidou,
desde o advento de uma política monetarista, a idéia
contra
o
subsídio.
Realmente,
quando
indiscriminado, é inflacionário, é improdutivo. Mas o
subsídio bem dosado e bem conduzido estimula e
fortalece a produção nacional. Todos os países
europeus e os Estados Unidos da América usam
abundantemente do subsídio para certas áreas da
agricultura. No Brasil, se quisermos obter o
fortalecimento da área agrícola e o desenvolvimento
mais efetivo realmente, em certos casos, temos
também de entrar pelo caminho do subsídio.
A segunda pergunta:
(Lê.)
"O que fêz o Ministério para diminuir a
descapitalização no meio rural e evitar o desestímulo
a que assitimos com a constante debandada de
produtores, que abandonam o campo e vão
para as cidades, onde criam vá-rios problemas,
com a diminuição da produção e além disso
tornam-se consumidores, aumentando as ten-

sões sociais, econômicas e políticas nos grandes
centros de consumo?"
Essa pergunta parece que se concilia com a
de nº 3, que é a seguinte:
(Lê.)
"O que fêz o Ministério de objetivo e que não
fôsse de efeitos meramente protelatórios para
estabelecer preços justos, reais e que não sejam,
apenas, preços políticos e demogógicos?"
Já citamos algumas das medidas. Vamos citar
outras. Quando assumimos o Ministério da Agricultura
– isso os Srs. Senadores conhecem perfeitamente – o
abastecimento era separado da. produção. A SUNAB
não tinha vinculação com o Ministério da Agricultura.
Dêsse modo, as metas e os atos conflitantes entre a
SUNAB e o Ministério da Agricultura eram freqüentes.
Enquanto o Ministério da Agricultura procurava
estimular o desenvolvimento do setor da produção, a
SUNAB , através de uma política mais de polícia, com
tabelamentos e confiscos de produto, desestimulava a
produção nacional. E a SUNAB , com estas medidas,
realmente atingia objetivo oposto àquele que
pretendia, porque, desestimulando a produção,
escasseavam os produtos. No ano seguinte, a procura
de produtos comestíveis era a mesma e, com oferta
menor, os preços subiam. Então, a SUNAB
conseguia um efeito exatamente oposto àquele que
pretendia e isto desestimulava, até mesmo anulava o
trabalho do Ministério da Agricultura, de estímulos a
certos produtos nacionais. A política de importação,
da mesma forma, desestimulava a produção nacional.
Procuramos, então, imediatamente, conciliar
os interêsses do produtor com os interêsses
do consumidor. Isto foi feito da seguinte
maneira: a SUNAB foi novamente vinculada ao
Ministério da Agricultura. Com esta vinculação,
poderíamos harmonizar, conciliar os interêsses
do produtor de um lado e os interêsses do
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consumidor do outro lado, porque realmente a nossa
tarefa é muito delicada.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres fêz uma
observação muito interessante a respeito de preços
demagógicos. De fato, o que ocorre na área da
agricultura é o seguinte: quando se procura
estabelecer
uma
política
racional
de
desenvolvimento agrícola, dando ao produtor o
verdadeiro valor da sua produção, imediatamente
vastas áreas sociais, econômicas do País se
levantam contra as medidas da SUNAB e do
Ministério da Agricultura, dizendo que o aumento de
preços do trigo, do feijão, do arroz, são altamente
lesivos aos consumidores nacionais. Ora, quando
falamos em agricultura, falamos em 85 milhões de
brasileiros, porque todos, se não produzem,
consomem. Então, a 85 milhões de brasileiros a
agricultura interessa diretamente. De maneira que
áreas políticas, áreas da imprensa nacional, se
levantam contra qualquer reajuste de preço que se
queira dar ao agricultor, o qual realiza um trabalho
honesto e altamente profícuo de sol a sol.
Exatamente por êstes motivos, na Europa e na
América do Norte os preços agrícolas são chamados
de preços políticos, em virtude das pressões que os
órgãos da agricultura sofrem por parte de áreas
políticas e por parte da imprensa.
Por causa dessa medida protetora dos
produtores nacionais, e por serem preços políticos,
os preços da agricultura em todo o mundo crescem
mais lentamente do que os preços industriais. É
muito difícil a maioria das nações conciliar os
interêsses do produtor com os do consumidor.
Contudo,
a
nós,
homens
públicos
de
responsabilidade, cabe o dever de procurar conciliar
êsses interêsses.
Como fazê-lo? Exatamente através da
política de preço-mínimo, que visa a equilibrar
o interêsse do consumidor com o do
produtor. De um lado, visa a dar o

que é justo ao produtor, para que continue
produzindo, para que não se desestimule, para que o
povo brasileiro possa ser abastecido com melhores
safras. De outro lado, temos de evitar que o
consumidor seja onerado com especulações na
venda de produtos alimentícios, e isso cabe ao
Govêrno. Como poderá o Govêrno evitar as
especulações? Exatamente adotando uma política
de estoques reguladores.
Quando, porém, o Govêrno inicia medidas
salutares de formação de estoques reguladores, êle
também é atacado, tanto pelas áreas políticas como
pelas da imprensa, porque está concorrendo com a
iniciativa privada.
Na realidade, não é objetivo dêste Govêrno
concorrer com a iniciativa privada. O objetivo dêste
Govêrno é manter estoques reguladores mínimos
que lhe permitam manter uma fonte de pressão
psicológica sôbre o especulador de preços. Êste,
quando sabe que o Govêrno dispõe de estoque que
pode jogar na praça de uma hora para outra, não
altera substancialmente o preço de sua mercadoria.
Então, é uma espécie de espada de Dâmocles
suspensa sôbre a cabeça do especulador.
Os estoques reguladores, portanto, formam
parte da política do atual Govêrno e estão
produzindo vários efeitos que se revelaram eficientes
o ano passado, nas áreas do arroz e da carne.
Houve uma ameaça de alteração substancial no
preço da carne, que redundaria, segundo cálculos
dos Economistas do Ministério da Fazenda e do
Ministério do Planejamento, em aumento do custo de
vida da ordem de 20%, e em prejuízo à Nação
brasileira da ordem de bilhões de cruzeiros, em
virtude da necessidade que o Govêrno teria de
corrigir vários valores, através da taxa de correção
monetária.
De
maneira
que
as
medidas
do
Govêrno não são protelatórias; V. Ex.ª, que
conhece muito bem os problemas mun-
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diais da agricultura, verificará que essas medidas
que estão sendo aplicadas no Brasil também são
adotadas em países como a Holanda, a
Alemanha, a Dinamarca, os Estados Unidos,
enfim, em todos os países que querem progredir
em agricultura.
Estamos,
exatamente,
dentro
dêste
caminho
único,
caminho
real
para
o
desenvolvimento e fortalecimento da agricultura
nacional.
"4ª) Sabe o Ministério que o leite não
comporta qualquer tributação direta e que
atualmente o Impôsto de Circulação de
Mercadorias e a taxa de assistência ao
trabalhador rural, incidente sôbre cada litro de
leite, é de cêrca de 40 centavos?"
Realmente, o impacto do impôsto na área
da agricultura, é uma das grandes preocupações
nossas. Na primeira audiência que tivemos com
S. Ex.ª o Marechal Costa e Silva, a 23 de março
do ano passado, portanto recém-empossado no
cargo, já levamos a S. Ex.ª sugestões para
amenizar o impacto que causaria à agricultura o
ICM. E, recentemente, também outro estudo
fizemos, a êsse respeito, oferecendo ao Ministro
da Fazenda e ao do Planejamento idéias e
sugestões para amenização do impacto do ICM
na área da agricultura.
Efetivamente, nós notamos que em muitos
países a agricultura não é sobrecarregada com
impostos. E êste é, talvez, também um dos
caminhos mais importantes a adotar em nosso
País: reduzir-se ao mínimo o impacto tributário
sôbre a agricultura.
Muitas vêzes o mais importante não é o
elevado valor do tributo, mas a série de medidas
burocráticas a que o lavrador teria de
submeter-se para pagar seu impôsto e, como
sabemos, o nível de instrução na área rural brasileira
não é dos mais altos do Mundo. De maneira
que aquilo que nós reduzirmos em burocracia,

ganharemos em produção e desenvolvimento da
área agrícola brasileira.
Durante várias reuniões seguidas, de
Secretários de Fazenda, nós encaminhamos
telegramas de nossa parte solicitando aos
Secretários de Fazenda que reduzissem ou
eliminassem o ICM na área agrícola, notadamente
no setor hortifrutigranjeiro – galinhas, ovos e leite.
Achávamos que êsses produtos deveriam ser
isentados. Portanto, não ficamos alheios a êsse
problema; temos batalhado, talvez na primeira linha
de vanguarda, a êsse respeito, com indicações, por
escrito, ao Govêrno e com sugestões aos próprios
Secretários de Estado, que têm atribuição, através
da lei do ICM, para ajustar essas alíquotas do ICM.
Meses atrás, também Secretários da
Agricultura, reunidos em Pôrto Alegre, se não me
engano,
decidiram
isentar
os
produtos
hortifrutigranjeiros do ICM; alguns Estados
cumpriram, outros não. Houve reclamação na área
pecuária leiteira de um dos Estados; se não me
engano, Minas Gerais se negava a dar completa
isenção ao leite, porque considerava que provinha da
área pecuária leiteira uma das maiores fontes de
receita daquele Estado e que aquêle Estado, na
situação financeira em que se encontrava, não podia
abrir mão dessa receita.
De maneira que, vê V. Ex.ª, medidas estão
sendo tomadas e estamos sempre na primeira linha
de frente para amenizar o impacto do ICM na área
da agricultura.
Realmente, muitas vêzes uma palavra ou
uma frase sonora nos seduz muito, e nós todos
no Brasil ficamos seduzidos por essa palavra e
não procuramos verificar a sua essência. Foi o
que ocorreu com o antigo I.V.C., que foi
inquinado de "impôsto em cascata". Procurou-se
eliminá-lo. Na verdade, aquêle volume em
cascata se jogou, num impacto só, sôbre a
lavoura nacional. E nosso lavrador, que não
estava preparado para fazer sua contabili-
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dada, portanto, para usufruir os benefícios previstos
na lei do I.C.M., não podia gozar aquela redução da
chamada "conta gráfica"; o nosso lavrador, não
podendo ter contabilidade, não podia comprovar seu
gasto em insumos e assim não tinha abatimento no
impôsto.
De maneira que se fêz uma lei para um país
muito mais adiantado que o nosso, porque em nosso
País, na grande maioria das áreas agrícolas, nossa
agricultura ainda é tradicional, do tipo familiar, enfim
não evoluímos ainda para a agricultura empresarial
ou gerencial. Sabe-se hoje – e isso também é fato
estatístico, exaustivamente comprovado – que para a
produção agrícola a preço competitivo e com boa
qualidade, o lavrador moderno necessita investir
prèviamente a essa produção, no mínimo, 50% do
custo da produção. De maneira que, se êle precisa
investir, precisa de crédito; se precisa de crédito
precisa
de
contabilidade;
precisando
de
contabilidade, precisa de administrar bem e
econômicamente, porque se tornou, então, um
gerente agrícola ou um empresário agrícola. Isso é o
que ocorre no mundo inteiro. No Brasil, isso ainda
não se verifica. Na maioria das áreas brasileiras, a
agricultura ainda é tradicional.
"5ª) Não acha o Sr. Ministro que não é justo
que cada velho, criança ou doente, ou mesmo
qualquer pessoa que precisa consumir o produto,
sinta que é excessivo o preço ou o produto está
sendo adulterado?"
Realmente,
demonstramos
a
nossa
preocupação quando instituímos o Grupo de
Trabalho e V. Ex.ª se lembra de que nós citamos que
havia a necessidade de uma ampla campanha
nacional para o aumento do consumo do leite. Então,
nós sentimos que, realmente, era injusto que se
perdessem milhões de litros de leite, enquanto havia
necessidade de alimentar milhões de velhos e
crianças, como V. Ex.ª disse.

Infelizmente, são distorções do nosso sistema
econômico que nós estamos lutando por vencer e
que até agora não foram inteiramente sanadas.
Acreditamos que, com a ajuda de todos, Senhores,
com a conscientização do povo brasileiro em tôrno
dêsses problemas da agricultura, nós poderemos
superar essas barreiras dentro de breve
tempo.
"6ª) Acha o Ministério que o Govêrno deveria
dar um subsídio fiscal e econômico para que o leite
fôsse vendido mais barato, e assim pudéssemos
diminuir a desnutrição e miséria do povo brasileiro?"
Evidentementemente, se a nossa situação
econômico-financeira fôsse boa, era o único
caminho.
Agora, essas medidas não são medidas sôbre
as quais o Ministro da Agricultura possa dar uma
palavra definitiva. Essa palavra definitiva pertence
mais à área econômico-financeira do Govêrno, aos
Ministérios da Fazenda e do Planejamento e ao
Presidente do Banco Central do Brasil. Aliás, êles
compõem o Conselho Monetário, de maneira que a
palavra definitiva sôbre o assunto cabe a esta área
econômico-financeira.
É lógico que nós, da agricultura, achamos que
tudo aquilo que vier em benefício da agricultura deve
vir mesmo e deve ser entregue. E já mostrei aqui
que, em muitas áreas do mundo, o subsídio da
agricultura é usado com muita ênfase e com
completa continuidade. Por exemplo, na Alemanha e
em tôda a Europa se aceita uma lei econômica
através dos anos, de que quanto mais desenvolvido
é um povo, mais subsídios êle concede à agricultura.
Esta é uma lei econômica moderna, inferida da
observação do que ocorre, através dos anos. Quanto
mais desenvolvido um povo, mais concede para a
agricultura, exatamente para compensar essa
defasagem entre os produtos agrícolas e os produtos
industriais.

– 204 –
"7ª) O que pensa ser mais justo: o subsídio
para o leite, melhorando diretamente as condições
de vida do povo, ou o subsídio que custa uma fábula
ao tesouro para manter o deficit dos transportes
marítimos e ferroviários?"
Realmente, aí, eu acho que não há opção; os
transportes marítimos e ferroviários teriam que ser
auto-suficientes. Se o Govêrno pretende, realmente,
explorar serviços nitidamente comerciais ou
industriais, o Govêrno deve zelar, é claro, para que
êsses serviços de natureza comercial ou industrial
sejam auto-suficientes.
E, nesse aspecto, eu acredito que a ação do
Ministro dos Transportes, Coronel Mário David
Andreazza, é das mais louváveis. S. Ex.ª tem
procurado eliminar os deficits na área das ferrovias
e na área dos transportes marítimos, fazendo com
que o Brasil disponha, realmente de uma rêde de
transportes eficiente, porque é outro dos fatôres
que também influenciam poderosamente no
desenvolvimento da agricultura. Sem transportes
eficientes e sem transportes baratos, nós não
poderemos fazer com que a produção agrícola
saia da fonte e vá até a nossa mesa, nos nossos
lares. De maneira que o Ministério dos
Transportes, neste caso, desempenha papel
fundamental.
O ideal, é lógico – e sabemos que o Ministro
dos Transportes está lutando para isso –, é que êles
sejam auto-suficientes.
Quando cada emprêsa estatal, de natureza
comercial ou industrial, fôr auto-suficiente,
é evidente que o Brasil terá mais folga
financeira para drenar subsídios à agricultura e,
nessa hora, acredito que o leite será dos
primeiros.
Não há brasileiro algum que possa negar a
importância da administração de proteína animal às
crianças. Todos nós sabemos que, se às crianças
fôr negada a proteína animal, principalmente na

faixa etária de zero a quatro anos, e ilegível
comprometido o desenvolvimento ilegível e
intelectual dessas crianças, por ilegivel haverá
prejuízos insanáveis na constituição do tecido
cerebral.
De maneira que a proteína animal e o leite é
uma das fontes de proteína animal – é muito
importante. Se pudermos aumentar a produção e
garantirmos o leite, para tôda e qualquer ilegivel
brasileira, estaremos prestando ilegível serviço à
nossa Pátria, alto ilegivel ao povo brasileiro.
"8ª) O que fêz de concreto em ilegivel do
estabelecimento do subsídio ilegivel o leite?"
Realmente, há uma série de medidas ilegível
vamos dizer, de proteção ao leite a outros produtos.
Dissemos que a primeira etapa seria a do preço
mínimo. Portanto, a primeira etapa dêsse sistema
apoio financeiro e creditício à agricultura seria a
garantia de preço minímo que, efetivamente,
funcionasse a ilegível do produtor e do industrial do
leite.
Estamos com um estudo adiantado ilegível o
estabelecimento dêsse preço minímo. Êsse preço
mínimo para os produtos derivados do leite está
sendo cogitado para todo o País, que já conta
ilegível longa experiência nesta matéria. Entretanto,
há a condição de que o ilegível pague um preço
mínimo ao produtor leite.
Realmente, o Govêrno não teria como
armazenar leite in natura. Não exist frigoríficos em
quantidade suficiente nem é racional que
fizéssemos ilegível de milhões e milhões de litros de
ilegível in natura.
Quando o Govêrno oferece a garantia de
preço mínimo, sabem Vossas Excelências que se o
produtor não puder obter preço mais alto para o seu
produto, o Govêrno será obrigado a ilegível êle
ficar.
Se operássemos com leite in natura onde
armezená-lo?
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Em todos os países, desde os mais atrasados
aos mais adiantados, quando se adota tal sistema,
há a garantia de preço mínimo para os derivados do
leite, seja queijo, manteiga ou leite em pó.
Êsse estudo está adiantado e acreditamos
que, dentro de pouco tempo, poderemos dar notícia
mais completa a esta Casa e à Nação brasileira.
Posteriormente, é que se poderá pensar,
repito, quando tivermos debelado a inflação, quando
a Nação brasileira caminhar livre da inflação, no
subsídio. Por enquanto, o grande esfôrço do
Govêrno Costa e Silva é, ao mesmo tempo em que
operamos um desenvolvimento, combater a inflação.
São duas medidas antagônicas. Por êste motivo,
precisamos ter muito cuidado nesta parte.
Quer dizer, à medida em que desejamos
impulsionar
e
desenvolver
a
Nação
econômicamente, temos, de outro lado, de pensar no
freamento da inflação.
Devo manifestar, à Casa, a nossa satisfação
por ter sido exatamente na área da agricultura onde
o Govêrno colheu os maiores Iouros no combate à
inflação no ano passado.
Enquanto em 1966 o preço do produto
agrícola foi de 41%, em 1967 êle foi, apenas, de
14%. Portanto, na área da agricultura, a inflação
regrediu em 2/3 do seu ritmo. Isto mostra que a
política econômico-financeira e de fomento à
produção, na área do Ministério da Agricultura, está
dando os seus frutos positivos já no primeiro ano do
Govêrno Costa e Silva.
"9ª) Entende que seja uma medida salutar a
fixação do preço mínimo justo para o leite e a
conseqüente garantia pela Comissão Federal de
Preços Mínimos?"
Já me referi a êsse aspecto de preço mínimo.
"10ª)
Por
que
não
fêz
valer
a
autoridade dêsse Ministério para que se

concretizasse tal medida, ao ilegível o assunto
ser sempre tratado meios de propaganda e
ilegível mas, na realidade, sem ilegível
concretização?"
Também já demonstrei que existe desejo
de concretização e que e caminhando firmemente
neste ilegível
Se V. Ex.ª me der a satisfação ilegível
honra de, um dia, conversar e ilegível a respeito
da "Carta de Brasília" ilegível metas já atingidas,
mostrarei a ilegível as metas já atingidas, o que
ilegível que o atual Govêrno vem ilegível
decididamente, de encontro às fixadas, após a,
audiência e o ilegível de todo o povo brasileiro
ilegível na área da lavoura.
De maneira que existe esta ilegível.
Acreditamos, assim, que a ilegível esta meta,
dentro de pouco ilegível
Sôbre
esta
pergunta
já
ilegível
exaustivamente, demonstrando ilegível medidas
adotadas pelo Govêrno.
"11ª) Sabe o Ministério que ilegível dos
medicamentos
necessários
gado
são
astronômicos e ilegível e sobem constantemente
ilegível haja qualquer providência contê-los?"
Êste contrôle de preços sôbre ilegível
industriais está na área do ilegível da Indústria e
do Comércio – se não me engano – e o
Ministério participa como representante.
A nossa luta tem sido grande, ilegível na
contenção dêstes preços. ilegível, a indústria,
também, ilegível uma fase crítica no ano passado
ilegível recuperando, firmemente, ilegível males
provocados pela austeridade se adotou na área
financeira e ilegível do País.
De maneira que não se pode ilegível muitos
sacrifícios da indústria, acabaríamos por fechá-las e,
aí, ilegível nem vacinas nem medica ilegível
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Tão logo atinjamos nova meta de que falei,
que é a taxa de paridade, evidentemente, os
produtos agrícolas serão fixados, tendo em vista, de
um lado, a relação do que o lavrador e o criador
precisam adquirir para garantir sua produção e, de
outro lado, a maneira como o preço dos produtos
agrícolas deverá crescer igualmente em harmonia,
para que não haja empobrecimento na área da
lavoura. Aliás, V. Ex.ª vem falando, repetidamente,
nestes casos.
"12ª) Por quê, ao invés de anunciar a defesa
sanitária animal com campanhas publicitárias de
vacinação, grandemente dispendiosa, não remete,
para o interior, vacinas de aftosa, brucelose e raiva,
inteiramente de graça, a fim de que a economia
nacional não seja atingida com a perda do rebanho?"
Realmente, Senador, nada existe de graça no
mundo. Quer dizer: se um não paga, alguém paga,
indiretamente, à Nação Brasileira, pelas vacinas.
Talvez o criador não pagasse, mas a Nação
brasileira estaria pagando, através dos impostos que
recolhe ao Tesouro Nacional e canalizados para
comprar vacinas. Isto seria um autêntico subsídio à
vacina, quer dizer, todos nós que não temos criação
de gado, que não pensamos nisso, a metade da
população brasileira, enfim, que não pensa em
agricultura, estaríamos pagando por estas vacinas.
Nada é de graça – pode beneficiar esporàdicamente
um ou outro cidadão brasileiro mas, na realidade,
alguém, no caso o povo brasileiro, estaria pagando
por estas vacinas.
V. Ex.ª entende que esta campanha é
apenas publicitária e que deve ter dado poucos
resultados. Gostaria de apresentar, aqui, alguns
números que, se de V. Ex.ª não merecerem
a
confiança,
peço
mandar
verificá-los,
porque êles são autênticos e se não espelham,
totalmente, a verdade, constituem, entretanto,
dados colhidos, através de organizações esta-

tísticas do País, especializadas. Se forem falhos,
então, não temos nada em estatística. Mas,
realmente são dados comprovados, segundo disse o
assessor do Ministério do Planejamento, através de
contagem do próprio Ministério da Agricultura.
Animais vacinados:
Em 1965 – 2.700
Em 1968 – 12.735
Portanto, houve um aumento, em três anos, de
seis vêzes.
Número de vacinas:
Em 1965 – 2.136
Em 1968 – 58 milhões
Portanto, 25 vêzes mais.
Criadores atendidos:
Em 1965 – 27.000
Em 1968 – 213.000
Houve um aumento de 12, 13 vêzes mais.
Esta é uma das grandes campanhas vitoriosas
do Ministério da Agricultura.
Talvez V. Ex.ª não me conheça, mas sou um
dos cidadãos mais exigentes com a eficiência da
máquina administrativa. A minha preocupação é
muito grande e V. Ex.ª poderá verificar isso
inquirindo aos guardas do Banco do Brasil, porque
estamos transitòriamente alojados ali, porque o
prédio do Ministério do Trabalho pegou fogo o ano
passado. Chego às 6,30 horas, às 6 e 45 da manhã
e não tenho hora para sair.
Sou um dos homens mais exigentes neste
aspecto, e se estou elogiando essa campanha, é
porque merece e deve orgulhar os técnicos e
funcionários do Ministério da Agricultura; já foi
elogiada por missões estrangeiras, como a francesa
e a mexicana, que estiveram no Brasil e verificaram
a eficiência de nosso combate à febre aftosa.
É, realmente, uma das campanhas que
orgulham
o
País.
Em
função
disso
temos
realizado
Convênios
internacionais
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com todos os países que guarnecem as nossas
fronteiras, desde o Atlântico até o Pacífico e temos
Convênios de produção mútua a fim de que esta
campanha contra a febre não seja frustrada pela
entrada irregular de animais dentro do Brasil. Até
em Roraima já temos instalada esta campanha,
porque é uma das áreas do Brasil pela qual
pretendemos incrementar a exportação de
reprodutores para a Venezuela e as Guianas. Êste
ano, para satisfação nossa, já iniciamos a
exportação de reprodutores e será realmente uma
grande fonte de divisas, dentro de alguns anos,
essa exportação. O Brasil, em matéria de gado
zebuíno, já tem os espécimes mais selecionados
do mundo e vem obtendo, de ano para ano,
melhoria genética cada vez maior e será uma
grande fonte de receita para nós essa exportação.
Por isso estamos nos concentrando no
desenvolvimento dessa campanha contra a febre
aftosa, porque outros países não comprarão do
Brasil enquanto não a debelarmos em nível
razoável. Podemos dizer hoje que o Rio Grande do
Sul está inteiramente livre da febre aftosa. Li os
relatórios da Missão Francesa que aqui estêve, e,
quando estive recentemente na França, pude
constatar os elogios que fizeram a esta campanha,
dizendo que não havia mais restrições de ordem
sanitária ao gado provindo do Rio Grande do Sul.
Por êste motivo estamos estendendo esta
campanha contra a febre aftosa aos Estados de
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, ao Brasil
Central e agora a estamos levando para o Norte
do Brasil a fim de que não haja mais restrição
alguma nestes países à importação de gado
brasileiro.
Aliás, antes dêstes últimos acontecimento
na França, protestei enérgicamente junto ao
Quay D'Orsay sôbre a proibição de importação
de gado do Brasil com pretexto sanitário,
porque, realmente, se a Missão Científica
Francesa havia reconhecido que não mais há-

via motivo de restrição, a importação não se
justificava. Se a França continuasse proibindo a
importação com êste motivo, eu achava mesmo que
era abalo de crédito para o Brasil e era talvez má-fé
daquele govêrno, uma vez que a própria Missão
Científica Francesa havia reconhecido êste fato.
Apelei duas vêzes na presença do nosso Ministro
Econômico na Embaixada francesa, Ministro Paulo
Paranaguá, para que a França levantasse esta
proibição e dissesse, realmente, quais os motivos
porque ela não importava a carne do Brasil e
argumentava mesmo que se fôsse por motivos
econômicos, pelo fato de a França pertencer ao
Mercado Comum Europeu ela tivesse a sinceridade
de dizer, de declarar isto ao mundo e a nós
brasileiros, de que não importava apenas porque isto
traria prejuízos insanáveis à área do Mercado
Comum Europeu. S. Ex.ª o Ministro do Exterior e os
seus Assessôres prometeram que, após julho,
reconsiderariam esta medida. Mas isto foi antes
desta modificação política na França e não sabemos
qual a atitude do nôvo govêrno francês, do nôvo
Ministério. Todavia, a Embaixada brasileira deve
estar vigilante, neste sentido, porque é realmente
uma injustiça ao nosso País, e deixamos lá o nosso
protesto veemente ao povo francês.
O SR. NEY BRAGA: – Com a devida licença
de S. Ex.ª o Sr. Ministro Ivo Arzua, desejaria que V.
Ex.ª, Sr. Presidente, me concedesse a palavra, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Senador Ney
Braga.
O SR. NEY BRAGA (pela ordem.): – Sr.
Presidente, tenho procurado, no Regimento do
Senado, uma forma de fazer a V. Ex.ª, e, através da
Mesa, ao nobre Sr. Senador Vasconcelos Tôrres,
uma solicitação.
Exmo. Sr. Ministro Ivo Arzua, ouvimos
suas
palavras,
até
agora,
e
vários
companheiros nossos, todos êles, teriam o
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maior prazer em ouvi-lo. Entretanto, há comissões
reunidas, que obrigam a que a maioria desta Casa
esteja ausente do Plenário na discussão de matérias
cujas votações têm prazos fixos. Por isto aqui não
estão êsses companheiros que também teriam o
maior prazer em ouvir V. Ex.ª
Sr. Presidente, no início o Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres disse que concordaria em que
essas perguntas – e são quarenta e seis – fôssem
respondidas por escrito. Conheço muito bem o Sr.
Ministro Ivo Arzua e sei que S. Ex.ª aceitou o desafio
do nobre Senador Vasconcelos Tôrres, claro que não
no têrmo exato de desafio. Aceitou-o S. Ex.ª, o Sr.
Ministro, com suas características de homem
responsável, profundamente responsável...
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: – Muito
obrigado a V. Ex.ª
O SR. NEY BRAGA: – ...e sou testemunha
disso. Não precisaria, aliás, o Sr. Ministro acentuá-lo
em suas palavras iniciais, ao responder a essas
perguntas. Sabemos da sua vontade de bem servir,
pois todos nós, da Bancada do Paraná, o
conhecemos. O Paraná é testemunha de seu desejo
de acertar e de sua capacidade de trabalho. Então
pediria ao nobre Senador Vasconcelos Tôrres que
solicitasse do Sr. Ministro – é um apêlo que faço –
que as restantes perguntas fôssem respondidas
posteriormente. São muito técnicas, exigem estudo
mais aprofundado, talvez números que, por certo, S.
Ex.ª os tem de memória, mas seria mais fácil se
pudesse compulsar os índices estatísticos, os livros
do seu Ministério.
Assim, eu pediria ao nobre Senador pelo
Estado do Rio de Janeiro, tão digno defensor da
nossa lavoura, como todos nós somos, e como o é,
de maneira inegável, o Sr. Ministro, solicitasse de S.
Ex.ª que o restante das perguntas fôssem
respondidas por escrito. É um apêlo que faço ao
nobre colega, e creio que êle atenderá.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
– Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Tôrres.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sr.
Presidente, aqui eu poderia falar como um poeta: a
um apêlo dessa natureza, resistir, quem há-de?
O SR. NEY BRAGA: – Muito obrigado.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr.
Presidente, aqui não há a figura da réplica.
Geralmente, quando o Ministro acaba de responder
aos quesitos, há as congratulações e sempre um
happy end. Eu reconheço que vários Senadores
desejariam inquirir S. Ex.ª, inclusive o Senador José
Ermírio comunicou que havia deixado as perguntas,
por escrito. Quero esclarecer que a palavra "desafio"
que usei não é no sentido de catch, é no sentido
moderno da palavra, que deve ser traduzida. Hoje, é
uso comum "desafio norte-americano", "desafio
latino-americano" ou o desafio da agricultura. Mas,
não houve réplica, Sr. Presidente, e eu acho que o
Senador Ney Braga está falando por todos os
colegas, enquanto que o Sr. Ministro dá prova
atlética de resistência. S. Ex.ª está correndo a pista;
não foi com velocidade, mas, já estou vendo que
chegaria às 46 perguntas. E eu poderia fazer outras,
agora a respeito da vacinação, insistindo sôbre a
raiva bovina, assunto, que, na oportunidade, me
escapou.
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: – Esta é uma
das campanhas do Ministério.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Queria
citar a V. Ex.ª o problema de morte do gado na
região norte-fluminense e no Espírito Santo, vitimado
pela raiva bovina.
Êste é mais um apêlo que se faz, e de tal
maneira êle foi recebido, com sorrisos e aplausos
gerais, que não tenho dúvida, o Sr. Ministro irá
responder, dando-me por escrito respostas às
perguntas que formulei.
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S. Ex.ª diz que talvez eu não fôsse afeito a
números. Não me machucou pròpriamente. Mas, eu
sou um viciado em estatísticas, e por ser viciado,
distingo, por exemplo, certas bebidas que têm rótulos
estrangeiros mas que são falsificadas. Eu posso
diversificá-las. As estatísticas no Brasil têm que ser
manipuladas com muito cuidado, porque elas se
prestam a qualquer interpretação. Apenas, um
pequeno detalhe a mais.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Agricultura
assumiu o compromisso anteriormente – mesmo
porque a hora está pràticamente a se esgotar – de
me enviar respostas escritas às indagações que
formulei.
Peço apenas a S. Ex.ª que mas envie em
tempo curto, porque quero voltar ao assunto, quero
voltar ao exame frio, sem ataques pessoais, sem
fímbrias políticas, pois em matéria de agricultura – e
S. Ex.ª há de concordar comigo – se há Pasta nesta
terra onde não se deve fazer política, onde não se
pode fazer política – e aqui vai um elogio ao Sr.
Ministro
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: – Obrigado a
V. Ex.ª
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – ...é a da
Agricultura. E nela justamente não se está fazendo
política.
Então, dado o apêlo simpático e a verdadeira
coação sentimental, faço com que êste prélio
parlamentar-desportivo seja disputado, em lugar de
no campo, na liga. Dando S. Ex.ª resposta por
escrito, talvez possa enviar mais pormenores, já que,
ao
sabor
do
improviso,
revela
conhecer
determinados aspectos. Mas, não estou aqui para
uma prova espartana, para fazer com S. Ex.ª – aí,
sim – um desafio das cordas vocais.
Sr. Presidente, se V. Ex.ª não opuser
embargos, e já que o nobre Senador Ney Braga
ponderou que S. Ex.ª, o Sr. Ministro, enviaria as
respostas por escrito, concordo com a sugestão.

Também queria ressaltar que não houve de
minha parte nenhum ataque ao Sr. Ministro. Houve
debate, debate franco. E, parece-me, os homens do
Paraná gostam que as palavras sejam ditas
frontalmente. Este é um debate que, eu acho, eleva
o Senado e o engrandece, porque está-se cuidando,
justamente, de problemas que afligem à população
brasileira. Então, Sr. Presidente, se V. Ex.ª não
achar nenhum impedimento na solicitação feita,
através de questão de ordem, pelo nobre Senador
Ney Braga, não serei eu, Sr. Presidente, quem irá
massacrar o Plenário e fazer com que o Sr. Ministro
saia daqui tendo que se retemperar das energias que
altamente despendeu mostrando que a, sua
compleição atlética, que todos nós vemos, hoje
se configurou em realidade e capacidade de
resistência.
Da minha parte, Sr. Presidente, realmente,
não crio nenhum obstáculo, desde que V. Ex.ª frise
que estas respostas me virão com urgência. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sr. Ministro, com a questão de ordem formulada pelo
eminente Senador Ney Braga e com a compreensiva
resposta do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, fica V.
Ex.ª desobrigado, como desobrigado já estava
regimentalmente, nos têrmos do art. 381, de
responder às indagações das quais não havia
tomado conhecimento prévio.
V. Ex.ª terá oportunidade de encaminhar em
tempo hábil as respostas ao Senador interpelante,
bem como ao Sr. Senador José Ermírio, Presidente
da Comissão de Agricultura desta Casa, que enviou
à Mesa dez questões para que fôssem apresentadas
a V. Ex.ª
Dou a palavra ao Senador Attílio Fontana,
último inscrito para a fase de interpelação.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Sr.
Presidente, ouvimos a brilhante exposição
de S. Ex.ª o Sr. Ministro da Agricultura,
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muito valiosa e que, sem dúvida alguma, demonstra
o cuidado que tem o Govêrno de equacionar e
procurar resolver os inúmeros problemas da
agricultura.
Ouvimos, do Sr. Ministro, que a classe dos
agricultores é a mais sacrificada. Aliás, disso eu
tenho prova, porque, enquanto em outros setores o
custo de vida aumentou mais de 20%, no setor
agropecuário mantém-se entre 5, 8 e 11% apenas,
durante um ano. A inflação, portanto, atinge menos o
setor alimentar, o setor da agropecuária, com natural
desvantagem para os nossos agricultores.
Desejaria que o Sr. Ministro me permitisse
uma indagação com referência ao problema da
produção de leite.
Verificamos que países de clima temperado,
onde, nos 5 ou 6 meses de inverno rigoroso,
a
vegetação
não
fornece
alimento
aos
animais, conseguem ter suprimento de leite in
natura durante os 12 meses do ano, e com
abundância. Em nosso País, de inverno
suave, lamentàvelmente não conseguimos êsse
suprimento. E, assim, na época do inverno, ou
devido à estiagem ou à pouca geada, escasseia o
produto, criando-se problemas à população,
principalmente dos centros urbanos.
Desejaria saber do Sr. Ministro se está sendo
tomada alguma providência para amenizar esta
situação, pois acreditamos na possibilidade de não
haver falta do nutritivo líquido na época de inverno,
ou de não escassear tanto como se verificou ainda
agora, em Brasília. As empregadas domésticas
madrugavam, às 5 ou 5 horas e meia, entravam
numa fila e, não raro, ao chegar sua vez de comprar
leite, a resposta era de que havia acabado o estoque
– e voltavam as empregadas domésticas para casa,
com as garrafas vazias.
Acredito que o Sr. Ministro da Agricultura
deve estar atento para o assunto, pois
já
constituiu
um
grupo
de
trabalho
,

para estudar o problema de produção de leite e
várias facetas que encerra. Espero esteja sendo
estudado, também, êsse aspecto para que não falte
o precioso alimento na época de inverno.
Esta, uma das perguntas.
A outra pergunta, Sr. Ministro, permita-me V.
Ex.ª que a faça, não se refere pròpriamente ao
problema do leite sôbre o qual V. Ex.ª atendeu, tão
gentilmente, à convocação. É sôbre o trigo, um dos
grandes problemas nacionais. Recentemente,
conseguimos
que
se
fixasse
um
preço
razoàvelmente justo em época oportuna.
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: – Exato.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Em anos
anteriores o preço mínimo era estabelecido
tardiamente e havia regiões, como no Estado de V.
Ex.ª – Paraná – em que a safra já estava colhida e
até mesmo comercializada. Êste ano, foi o preço
mínimo estabelecido com a devida antecedência e
de modo razoàvelmente remunerador. Pelo menos é
o que tenho ouvido dos produtores de trigo
catarinenses e paranaenses.
Mas existe uma grande dificuldade, a respeito
da qual já tive oportunidade de falar a V. Ex.ª e há
pouco conversava com o Sr. Diretor do
Departamento de Trigo da SUNAB. Ouvi de S. Sª
que já havia uma Portaria assinada pelo "SUNABÃO"
– Conselho Nacional de Abastecimento –
estabelecendo novamente o preço do trigo aos
moinhos, na zona de produção, com o acréscimo de
9 cruzeiros novos por tonelada, como despesa
poupada.
Desejo novamente ressaltar que os moinhos
da zona de produção estão desaparecendo. Já
desapareceram mais de 50%, e os restantes estão
na iminência de encerrar suas atividades, devido a
êste tratamento desigual. Não há nenhum produto
que, na zona de produção, custe preço mais elevado
do que na zona de consumo, como ocorre com o
trigo.
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Nestas condições haverá um prejuízo de
caráter nacional. O Govêrno terá de retirar o trigo da
zona de produção para ser entregue na orla
litorânea, onde existe a maior parte dos urbanos,
com um transporte dispendioso, desde a região onde
foi produzido até o local onde será industrializado.
Sabemos que já na safra de 1967/68, foram
retiradas, do Rio Grande do Sul, 80.000 toneladas de
trigo. A êsse trigo, naturalmente, o Govêrno terá que
reembolsar as despesas de transporte ferroviário e
marítimo.
Se prevalecer êsse critério, Sr. Ministro,
resultará que grande parte da produção de trigo –
por sinal, êste ano, superior aos anos anteriores, em
área plantada, prometendo uma safra muito maior do
que a de 1967/68, uma das maiores dos últimos
anos – grande parte da produção de trigo, retirado da
zona produtora para ser transportado para a zona de
consumo, sofrerá grandes despesas e, até mesmo,
congestionará, de certo modo, o transporte
ferroviário e, mesmo, marítimo.
Desejaria saber se V. Ex.ª está a par desta
medida do "SUNABÃO". Se não houver mudança do
critério, não poderemos evitar essa despesa ao
Govêrno retirando em maior escala o trigo da
zona de produção para transportá-la à zona de
consumo. Não se justifica que os moinhos da
zona de produção, que foram fomentados por
Governos passados para ali se instalarem, se vejam
agora sobrecarregados de despesas poupadas que
criam uma situação insustentável, porque grande
parte, repito, dos moinhos da zona de produção
não existem mais e tendem a desaparecer os
demais.
Alguns colegas nossos, proprietários de
moinhos, nos têm falado que serão forçados a
encerrar suas atividades. Tive a oportunidade,
Senhor Ministro, de dizer a êsses industriais que
aguardassem mais uma oportunidade, já que
tentaríamos junto a V. Ex.ª e às demais autoridades

responsáveis que os moinhos das zonas de
produção tivessem condições de subsistência,
quando sabemos que êles, na zona de produção,
contribuem para estimular a produção do trigo
nacional, de que tanto necessitamos.
Eram estas, Sr. Ministro, as duas perguntas
que desejava fazer a Vossa Excelência.
O SR. MINISTRO IVO ARZUA: – Exmº Sr.
Presidente, Excelentíssimos Srs. Senadores da
República, com muita satisfação eu uso da palavra
para responder aos dois quesitos formulados pelo
nobre Senador Attílio Fontana, que deu um
depoimento muito sincero e que nos sensibilizou
profundamente sôbre a eficiência da atual política do
trigo.
Realmente, uma das preocupações nossas,
desde o ano passado, foi a de que o preço mínimo
para o trigo fôsse não só justo, mas concedido em
época oportuna. O ano passado, foi a primeira vez
que ocorreu êsse fato – conseguimos fixar o preço
mínimo para o trigo sessenta dias antes da safra.
Êste ano, repetimos a medida, e, como disse o
nobre Senador Attílio Fontana, conseguimos senão
atender à totalidade dos produtores de trigo pelo
menos conseguimos deixá-los satisfeitos.
Em boa medida, devo dizer que só o
conseguimos graças à cooperação da própria
iniciativa privada. Isto também vem em abono à atual
política do Marechal Arthur da Costa e Silva,
orientada no sentido de que o Govêrno Federal deve
ser, antes de tudo, um cooperador, um estimulador
da iniciativa privada, deve oferecer a infra-estrutura,
para que a iniciativa privada construa a riqueza
nacional.
É dessa maneira que estamos agindo,
procurando tirar aquêle sentido paternalista
do
Govêrno,
procurando
desestatizar
e
procurando um contato cada vez mais
íntimo
com
a
iniciativa
privada.
Dêste
contato tem resultado medidas salutares.
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Esta é uma delas, porque tivemos em conta vários
estudos sôbre a produção e o custo da produção do
trigo, várias cooperativas tritícolas nacionais
forneceram-nos os elementos, sobressaindo-se,
entre êles, o estudo realizado pela FECOTRIGO, do
Rio Grande do Sul, estudo excelente, que podemos
reputar como um dos mais perfeitos que vieram às
nossas mãos, ensejando-nos uma perfeição maior
no estabelecimento do preço mínimo do trigo.
Em relação ao suprimento de leite in natura,
vamos dizer assim, a estocagem de leite in natura,
para atender às necessidades da entressafra,
naturalmente está subordinado a uma série de
condições econômicas. Teríamos de fazer um alto
investimento em armazéns frigorificados para essa
estocagem, o que iria, realmente, encarecer também
o preço dêsse leite estocado.
O Senador deve ter sentido que em Santa
Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, enfim, nos
grandes centros brasileiros, quando há uma alta
repentina da carne ou do leite, há uma retração do
consumo. Não podemos permitir, portanto, o
encarecimento, a oneração sem limites de um
produto, principalmente daqueles produtos de preços
chamados vis, como é o caso do leite, da batatinha
inglêsa, que não suportam uma demorada
estocagem.
O custo dessa estocagem seria alto, não só
em aluguel e juros mas, também, na amortização do
investimento.
Dessa forma, a questão a se levantar, nesta
hora, é se o custo, ao fim dessa estocagem, daria
condições de consumo ao povo brasileiro; se não
haveria uma diminuição do consumo, provocada pela
elevação de preços.
O
Govêrno
está
estudando
todos
êsses
aspectos
e
o
próprio
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento
Econômico
está com vários projetos em vias de
funcionamento para essa estocagem. Natural-

mente, será uma medida pioneira, incipiente, que
pode dar bons frutos ou não. É preciso ir com muito
cuidado nessas medidas, a fim de que tanto o povo
brasileiro, como a iniciativa privada, não sejam
prejudicados por essa própria audácia do Govêrno.
V. Ex.ª tem conhecimento de vários frigoríficos
de carne que faliram, que foram à concordata, por
motivos econômicos ligados à questão do
investimento e da elevação do custo do produto
estocado no Brasil.
Realmente é desejável, mas para nações mais
evoluídas, cujo poder aquisitivo das populações seja
mais alto e permita pagar os alimentos com o custo
acrescido pelo custo da estocagem. Mas não é
problema que esteja fora de pauta. Está sendo
examinado e o BNDE está estudando vários
financiamentos nesse sentido.
Uma medida nacional que seria de muita
importância para o estabelecimento dessa
estocagem de entressafra, medida que estamos
defendendo veementemente desde o ano
passado é a constituição da rêde nacional de
abastecimento. Evidentemente ninguém pode
esperar que o Govêrno Federal brasileiro tenha
recursos para construir todos os armazéns e silos
que o aumento da produção está exigindo, em
todo o território brasileiro. Não temos condições,
e eu mesmo tenho sofrido êsse problema na
carne, desde o ano passado. A CIBRAZEM luta
com deficiência de recursos, com deficiência de
capitais. Estamos lutando junto à Comissão de
Orçamento na Câmara Federal, para inclusão de
verbas nesse sentido, visando ao aumento do
capital da CIBRAZEM e para capital de giro. Ela
não tem condições financeiras, não adianta
nos iludirmos em esperar que o Govêrno
Federal possa construir armazéns e silos em
todo o País. O caminho para o abastecimento
nacional e para essa estocagem é aquêle que
adotou o govêrno de São Paulo, se não me
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engano quando Governador o Senador Carvalho
Pinto, com a construção da CEASA, uma instituição
motivo de orgulho no Brasil e apontada no mundo
inteiro como um dos exemplos de acêrto de êxito em
matéria de abastecimento.
De maneira que o caminho, para o Brasil, seria
êsse: que cada Estado brasileiro tivesse sua própria
rêde de abastecimento, de armazéns e silos.
É lógico que o Govêrno Federal deveria
associar-se aos Estados, nessa empreitada, e nossa
proposta é exatamente esta – a constituição de uma
rêde nacional de abastecimento, onde o Govêrno
Federal se una a cada Estado brasileiro; a
constituição, pelos Estados, de companhias de
economia mista ou emprêsas públicas, que
construam e administrem essa rêde de armazéns e
silos, para formar os estoques, para garantir a
carência da entressafra, ou para constituírem
estoques reguladores. Não vemos outra maneira,
sinceramente.
Assim, teríamos duplicado os investimentos na
área de abastecimento. Os Estados administrariam
essa rêde, como São Paulo administra a sua, mas
dentro da política federal. O Govêrno Federal apenas
coordenaria a política e investiria, associado com
cada Estado.
Dentro
dessa
política,
acredito
que
pudéssemos ter armazéns e silos suficientes e
armazéns frigorificados não só para leite como para
pesca.
Se queremos desenvolver a pesca, temos que
oferecer a infra-estrutura de terra muito poderosa e
difundida em tôda a costa brasileira, inclusive no
Estado de Santa Catarina, que tem das maiores
emprêsas pesqueiras do País.
Acredito
que
a
rêde
nacional
de
abastecimento, se constituída – e nossa luta é neste
sentido – virá minorar os problemas da entressafra e
dos estoques reguladores.
Em relação ao trigo, queria mais uma
vez agradecer a V. Ex.ª o depoimento va-

lioso que fêz perante esta augusta Casa,
relativamente à oportunidade e à justiça que se
procurou dar ao preço mínimo.
O ano passado ocorreu o mesmo. Era,
realmente, a grande reivindicação da área tritícola,
de Santa Catarina e Paraná, onde os preços
mínimos sempre chegavam atrasados. Essas áreas
eram prejudicadas porque sempre dispunham de um
preço mínimo de um ano atrás, o que provocava,
evidentemente, um desestímulo completo.
O ano passado foi o primeiro, para orgulho
nosso, em que funcionou essa nova política em
relação ao trigo, graças ao empenho de S. Ex.ª, o
Marechal Costa e Silva, que em boa hora determinou
ao Ministério da Agricultura que se empenhasse
a fundo na melhoria da produção do trigo
nacional.
Sabe S. Ex.ª que o trigo é um dos cereais
mais importantes, sempre contribuindo, em toda a
história da raça humana, aliado à carne e outros
cereais, para a formação de raças fortes.
Além dêsse aspecto de subsistência, de
saúde, do fortalecimento da raça, há outro aspecto
muito importante. É o trigo considerado material
estratégico de primeira ordem, em todo o mundo.
Sempre que ocorrem, vamos dizer, ameaças de
convulsão mundial, a primeira medida que tomam os
países exportadores de trigo é impedir a exportação.
Nós mesmos já sofremos a falta de trigo, em épocas
de guerra, quando no Brasil se passou a comer o
chamado pão-de-guerra. Não devemos incorrer
novamente nesse êrro. Como se diz, errar é humano,
mas errar duas vêzes é algo que não recomenda
muito o ser humano.
Temos que estar preparados para uma
situação de crise, como a que ocorreu quando da
guerra entre Israel e Egito, em que nós sofremos
logo a ameaça de aumento do custo da
gasolina, porque nossos navios tiveram que dar
volta à Africa, aumentando o frete, ao invés
de vir pelo Canal de Suez. Precisamos estar
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preparados. E êsses produtos agrícolas, os cereais,
a carne, o leite e seus derivados são considerados
materiais estratégicos, que os europeus se
empenham em produzir a qualquer preço.
Notamos, em todos os países europeus, a
preocupação de manter em níveis elevados,
competíveis, a produção de trigo, milho, carne, leite e
seus derivados. O Sr. Presidente da República,
Marechal Costa e Silva, nos deu uma determinação
que temos levado a ferro e a fogo; dar todo o apoio à
expansão da produção tritícola no País.
Ainda
recentemente,
também
por
recomendação de S. Ex.ª, passamos à esfera da
iniciativa privada vários armazéns que deveriam ser
administrados pelo poder público, no Rio Grande do
Sul, mas viviam a maior parte do tempo com
capacidade ociosa, sem ser utilizados pelo Govêrno
ou pelas cooperativas tritícolas, em Santa Catarina e
também no Paraná. Então, S. Ex.ª nos autorizou a
transferir os armazéns para as cooperativas
tritícolas. Nós o fizemos a preços razoáveis, depois
de várias marchas e contramarchas e, finalmente, as
cooperativas aceitaram as condições do Banco
Nacional do Crédito Cooperativo e da CIBRAZEM, e
êsses armazéns, que eram operados onerosamente
pelo poder público, estão hoje definitivamente
transferidos para a esfera da iniciativa privada.
Realmente, S. Ex.ª tem razão quando diz que
esta oneração de nove cruzeiros que cai sôbre os
moinhos da zona de produção desistimula-os e
promove o seu fechamento. Estou perfeitamente de
acôrdo com S. Ex.ª e pronto a interferir, mais uma
vez ao lado de S. Ex.ª, na Comissão Nacional de
Abastecimento porque, sinceramente, também não
vemos a razão disto. É lógico que a agro-indústria
instalada na zona rural é uma vantagem. Elimina o
problema da conservação do alimento, diminui o
volume de transporte, e portanto diminui o fre-

te, tornando mais barato o ilegível vemos razão para
isto e nos ilegível com S. Ex.ª, a. examinar êste
ilegível junto à Comissão.
Estamos tomando medidas ilegível a iniciativa
privada atue mais ilegível ao lado do Ministério da
ilegível
A viagem que fizemos à ilegível América foi
muito produtiva, ilegível que realmente a ilegível
tem, vamos dizer, a fôrça ilegível ter nas
decisões ilegível. Realmente, em todos os
órgãos ilegível seja na América, seja na ilegível
acolhidos com a maior satisfação ilegível
essenciais para o êxito ilegível que tomarem, o
apoio e ilegível da iniciativa privada. ilegível
exemplo, o Conselho de Desenvolvimento
Agrícola da Dinamarca, uma ilegível notável que
deve servir de a muitas nações. Êsse Conselho
constituído pelo Ministro da Agrícola por altos
representantes de todos gãos da iniciativa
privada,
Confederação
da
Agricultura,
organizações
ilegível,
organizações
de
profissionais ilegível Uma coisa importante que
êles são muitos práticos e o ilegível Nesse
Conselho existe, por exemplo, ilegível ou
"boards exporters". Ilegível de exportadores
ilegível exemplo: juntas de ilegível manteiga, da
carne, do milho, presunto. Daí a alta
agressividade ilegível nestes países. Realmente
não brincam em serviço e o lhes dá todo
apoio.
Impregnado com essas lições ilegível na
Europa e na América, ilegível sugestões ao II
Congresso Nacional Agropecuária, que foram
ilegível ainda hoje, disse ao Senador ilegível
Brito, que brevemente iremos no Brasil e talvez
ainda êste mês ilegível Presidente da República
o ilegível o Conselho de Desenvolvimento
Agricultura do Brasil. Êsse Conse ilegível
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integrado exatamente como nesses países, com
representantes dos órgãos de classe, de cúpula da
produção agrícola nacional. Teremos, então, a
Confederação Nacional de Agricultores, Federação
dos Engenheiros-Agrônomos, o Sindicato dos
Produtores de Tratores, as associações de
produtores de fertilizantes, enfim, aquêles homens
que ajudam, que são realmente os que constroem a
riqueza nacional e, portanto, merecem o nosso maior
respeito, o nosso maior apoio. E com êstes homens
no Conselho de Agricultura, ao qual pertencerei
como representante do Govêrno, poderemos
harmonizar medidas, como disse V. Ex.ª, e eliminar
muitas daquelas providências que poderiam atuar
como restrição à produção e ao desenvolvimento da
agropecuária.
Não ficaremos como até hoje no Brasil: de um
lado do muro, o Govêrno, do outro, a iniciativa
privada, os dois se digladiando, conflitando, um
atacando o outro. Govêrno e iniciativa privada
precisam ficar do mesmo lado do muro, os dois
trabalhando em conjunto no sentido de acelerar o
desenvolvimento nacional. Porque outra lição que
colhi foi esta: hoje não basta acertar, é preciso
acertar com velocidade, porque as necessidades
humanas, em países como o Brasil, se acumulam
com velocidade impressionante, por causa,
exatamente, da alta taxa de natalidade, que é uma
das maiores do mundo – 3,5% ao ano. Se
continuarmos com essa taxa de desenvolvimento
demográfico, chegaremos ao fim dêste século com
300 milhões de brasileiros – ou seja, metade da
população
da
América
Latina,
que
terá
provàvelmente 600 milhões – a população brasileira
será igual a da América do Norte, que se está
desenvolvendo com uma taxa menor. De maneira
que, ou nos organizamos, nos entendemos, ou não
teremos condições de coordenar tôdas essas
medidas, de atender às necessidades básicas do
povo brasileiro.

É por isso que êste mês ilegível, Deus
quiser, o Conselho de Desenvolvimento
Agrícola, integrado por ilegível da inicativa
privada e no qual ser ilegível batidas as medidas
de apoio à Iniciativa privada, para que não se
atue naquele sentido conflitante, ilegível como
era usual no Brasil.
Concluindo, Sr. Presidente, quero ilegível,
comovido, a maneira como ilegível as palavras
carinhosas ilegível de todos os Srs. Senador
especialmente do Sr. Presidente, ilegível
Marinho, Senador Vasconcelos ilegível Senador
Attílio Fontana e, especialmente, ao meu
prezado amigo, Senador Paraná, Ney Braga, um
dos grandes Governadores do nosso Estado,
pois ilegível Govêrno, talvez o maior Paraná
tenha tido até então, e ilegível realmente homem
voltado para os problemas da agricultura. S. Ex.ª
ilegível da Pasta que ocupo. Fêz umas boas
gestões do Ministério. S. Ex.ª vez animado pela
amizade que no tenha-se excedido nos elogios à
pessoa.
Quero dizer a esta Casa que ilegível
corresponder ainda mais à ilegível, e ao carinho com
que me brindarar ilegível oportunidade em
que pela ilegível vez compareço ao Senado
Federal
Muito obrigado a V. Ex.as, Srs. ilegível. (Muito
bem! Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinhp): – O
Sr. Senador José Ermínio encaminhou à Mesa as
perguntas que ilegível, da tribuna, ao Sr. Ministro
da Agricultura.
A Presidência as remeterá a S ilegível para os
devidos fins.
PERGUNTAS
FORMULADAS
PELO
SENADOR JOSÉ ERMÍRIO AO SENADOR
MINISTRO DA AGRICULTURA
1ª) Sabe-se que foram ilegível favores
ilegível na importação de matéria ilegível
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mas para fabricação de fertilizantes. Desta forma,
perguntamos se, em decorrência dessa concessão,
houve vantagens na diminuição dos preços dos
fertilizantes.
2ª) O Ministério da Agricultura controla a
mistura dos adubos fornecidos à agricultura pelos
distribuidores?
3ª) Como é do conhecimento geral, os
fertilizantes, a fim de obterem emprêgo eficiente,
com maior aproveitamento, carecem de que o solo
esteja devidamente corrigido. Nenhum fertilizante
obterá grande rendimento a não ser que o PH
do solo seja de 6 ou acima dêste número. No
México, por exemplo, principalmente na plantação
de trigo e cereais, êsse PH é calculado na

Algodão.................................................................
Arroz.....................................................................
Batatinha...............................................................
Cana-de-açúcar....................................................
Cebola..................................................................
Feijão....................................................................
Mandioca..............................................................
Milho.....................................................................
Soja.......................................................................
Trigo......................................................................
Variação global ponderada.............................

base de 7. Em razão disso indagamos de Vossa
Excelência quais as providências que o Ministério
tem tomado para auxiliar a agricultura fornecendo
a preço barato êsses elementos de correção do
solo.
4ª) A publicação Conjuntura Econômica, do
mês de julho último, da Fundação Getúlio Vargas,
traz um quadro demonstrativo da grande
discrepância entre as metas mínimas da "Carta de
Brasília" e as previsões distribuídas pelo Escritório
de Estatística, Análises e Estudos Econômicos, do
Escritório Central de Planejamento e Contrôle, do
Ministério da Agricultura, referente às produções
pecuária e agrícola para 1968. No que toca à
produção agrícola, mostra o seguinte:
Carta
De
Brasília

Previsão

2.387.000
8.691.000
1.380.000
98.773.379
289.619
2.390.000
31.574.947
13.280.000
677.000
761.931
....................

1.601.954
5.734.574
1.249.214
81.034.400
265.000
1.799.506
26.785.000
12.451.652
645.444
559.700
.....................

5ª) Quantos campos de cooperação de trigo,
de milho, de batata, de arroz e de feijão tem o
Ministério auxiliado para produção de melhores
sementes?
6ª) Como estão sendo ajudados os institutos
de pesquisa e experimentação agropecuária no
País? Tem o Ministério aumentado as suas verbas e
quais os resultados obtidos nos mesmos?

%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

32,9
34,0
9,5
18,0
8,6
24,7
15,2
6,2
4,6
26,5
20,9

7ª) Tem o Ministério programado algum
plano de irrigação no País, a fim de melhor
garantir a agricultura nacional contra as
intempéries?
8ª) Na questão do trigo, repontam grandes
exemplos de auto-suficiência em pouco tempo. O
Paquistão, importando sementes de trigo-anão
mexicano, colherá êste ano 6 milhões de toneladas,
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tornando-se auto-suficiente em apenas 3
anos. A Índia caminha na mesma direção,
atingindo êste ano 17 milhões de toneladas. O
Brasil, no entanto, possuindo magníficas
condições para produção, continua sendo um
País importador em larga escala. Eis a nossa
pergunta: Senhor Ministro, qual a razão pela
qual o Brasil, possuindo melhores condições
do que êstes dois países, não lhes segue o
mesmo caminho e não atinge nem a sua autosuficiência, quando daria também para exportar,
e cujo preço está hoje a 78,26 dólares a
tonelada?
9ª) Sendo a soja o elemento ideal para
rotação de cultura com o trigo, além de propiciar
a perfeita utilização durante todo o ano dos
equipamentos pesados, que aliás são caros, qual
o auxílio que o Ministério tem prestado a esta
cultura? Sabe-se que até os Estados Unidos hoje
têm na soja o quarto produto principal do país,
rendendo-lhe cêrca de 2,5 bilhões de dólares.
Porque o Brasil, com grandes possibilidades,
não desenvolve essa cultura, haja vista que
está prevista uma safra de apenas 645.444
toneladas?
10ª) Quais as providências que o Ministério
tem tomado a fim de evitar que os intermediários,
ganhadores de riquezas fáceis à custa da
produção agrícola, exerçam essa ação de
especuladores contra os que labutam no campo,
adquirindo o produto a preço barato e vendendo-o
na ocasião da alta?
11ª) Qual a função realizadora e útil ao
País da COBAL, da CIBRAZEM e do INDA?

12ª) Que entendimentos têm havido entre o
Ministério da Agricultura e o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo para atender à produção
agropecuária do País por intermédio das
cooperativas?
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sr. Ministro, ao expressar a excelente impressão
deixada por V. Ex.ª pelas respostas às indagações
que lhe foram dirigidas, julgo oportuno acentuar que
o comparecimento de Ministros de Estado às Casas
do Congresso Nacional, mediante convocação,
constitui salutar prática democrática consagrada na
imensa maioria das modernas constituições e
perfeitamente compatível com a forma mais pura não
só do regime parlamentar como do sistema
presidencial de govêrno.
Estou persuadido de que a Mesa, ao exprimir
aquela impressão, traduz o sentimento do Plenário,
revelado nas próprias palmas com que foram
recebidas as palavras finais de V. Ex.ª
Suspendo a Sessão por 5 minutos, para que
os Srs. Senadores possam cumprimentar o Sr.
Ministro Ivo Arzua Pereira.
(A sessão é suspensa às 18 horas e 20
minutos, e reaberta às 18 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Está reaberta a Sessão.
Se nenhum dos Srs. Senadores presentes
desejar fazer uso da palavra, vou encerrar esta
Sessão, lembrando aos Srs. Senadores que hoje, às
21 horas, haverá Sessão conjunta do Congresso
Nacional, para continuação da votação do Projeto de
Emenda à Constituição nº 4, de 1968, que dá nova
redação ao caput do art. 66.
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Nada mais havendo que tratar, designo para a "Dia Nacional dos Direitos Humanos", tendo:
Sessão ordinária de amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 634 e
635, de 1968, das Comissões:
ORDEM DO DIA
– de Constituição e Justiça e
– de Educação e Cultura.
1
3
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
em seu Parecer número 653, de 1968) Lei do Senado nº 65, de 1968, de autoria do Sr.
do Projeto de Decreto Legislativo nº 34, Senador Aarão Steinbruch, que dispõe sôbre o
de 1968 (número 71-B/68, na Casa de origem), fornecimento obrigatório de café matinal gratuito aos
que aprova o Acôrdo Brasileiro-Paraguaio empregados, por emprêsas individuais ou coletivas,
para a Construção de uma ponte Internacional contando mais de dez funcionários, e dá outras
sôbre o Rio Apa e Ligação Rodoviária, providências, tendo:
assinado em Assunção, a 11 de dezembro de
PARECERES, sob nos 630 e 631, de 1968,
1967.
das Comissões:
2
– de Constituição e Justiça, favorável, e
– de Legislação Social favorável.
Está encerrada a Sessão.
Discussão, em segundo turno, do Projeto, de
Lei do Senado nº 37, de 1968, de autoria do
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 25
Senhor Senador Lino de Mattos, que institui o minutos.)

160ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 23 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E AARÃO STEINBRUCH
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Flávio Brito – Edmundo
Levi – Pedro Carneiro – Lobão da Silveira –
Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – Wilson
Gonçalves – Pessoa de Queiroz – Leandro Maciel
– Júlio Leite – Josaphat Marinho – Carlos
Lindenberg – Aarão Steinbruch – Vasconcelos
Tôrres – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico –
Bezerra Neto – Attílio Fontana – Mem de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
A lista de presença acusa o comparecimento de
20 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leiturá, da
Ata da Sessão anterior, que é, sem debates,
aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
DO SR. MINISTRO DA FAZENDA
– Nº GB-331, de 20 do mês em curso –
comunicando que o Requerimento nº 774/68, de
autoria do Senador Lino de Mattos, foi
encaminhado ao Ministério da Indústria e do
Comércio, por se tratar de assunto afeto àquela
Pasta.

PARECERES
PARECER
Nº 675, DE 1968
da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B,
de 1967, na Câmara), que dispõe sôbre a contagem
de tempo de serviço dos funcionários, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Arnon de Mello
O projeto sob exame garante aposentadoria,
com proventos proporcionais, em cada uma das
administrações, quando o trabalhador houver sido
nomeado funcionário, tendo prestado serviço privado
e público, não simultâneo, por 35 anos.
Reduz-se para 30 anos o limite de tempo de
serviço, quando se trata de pessoa do sexo feminino.
No cômputo do referido tempo, só se levará
em conta o em que tenha havido contribuição para a
Previdência Social e o empregado não haja prestado
o mesmo em caráter eventual.
O custeio da aposentadoria na Previdência
correrá à conta do saldo de contribuições e o
funcionário só fará jus à pensão pelo IPASE.
Êsses, os elementos que consubstanciam o
presente projeto, que ora é submetido ao estudo
dêste Órgão Técnico.
Ressalvados alguns senões de redação
que a proposição apresenta, somos favoráveis
à
mesma,
à
vista
do
sentido
am-
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plo que a caracteriza, como instrumento de sentido
social útil e justo.
De fato, o que se quer é o refôrço do instituto
da aposentadoria, a fim de que possa ser
computado, para êsse efeito, o tempo de serviço
prestado, seja êle de natureza pública ou privada.
Nesse passo, o ilustre autor do projeto salienta
não ser lógico que continuemos a distinguir serviços,
quanto à sua natureza, no que tange à sua utilização
para efeito da concessão do benefício da inatividade,
uma vez que, em ambos os casos, se trata de
trabalho para a sociedade, que, como tal, deve
receber tratamento igualitário, principalmente quando
relativo a instituto que corresponde a uma verdadeira
conquista social – o direito à aposentadoria
remunerada.
Assim, tendo em aprêço as razões que
informam o presente projeto, opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 1968.
– Vasconcelos Tôrres, Presidente – Arnon de
Mello, Relator – Carlos Lindenberg – Adalberto
Sena.

num montante de 35 anos, poderá aposentar-se
com proventos proporcionais em cada uma das
Administrações."
Diz ainda o projeto (art. 3º): "O custeio da
aposentadoria na Previdência correrá por
conta do saldo das contribuições recolhidas
pelos
trabalhadores
enquadrados
nesta
Lei."
O art. 4º reza: "O funcionário de que trata
esta Lei só deixará pensão pelo IPASE, a qual
obedecerá à legislação vigente."
Êsses os elementos essenciais que
consubstanciam a proposição, que tem maior
importância nas suas aplicações sociais do que
econômicas.
Do ponto de vista financeiro, cumpre
salientar que o projeto não aumenta a
despesa
pública,
na
medida
em
que,
"dividido entre o INPS e o Tesouro Nacional,
acha-se bem equacionado o encargo da
aposentadoria: de acôrdo com o montante de
contribuições para aquêle ou relativo a serviço
prestado do Poder Público", como bem salienta a
Comissão de Finanças da Câmara dos
PARECER
Deputados.
Nº 676, DE 1968
Entretanto,
o
projeto,
como
está
redigido, criará óbices na fase de sua
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de execução, motivo por que opinamos pela
Lei da Câmara número 10, de 1968 (nº 207-B, de sua aprovação, nos têrmos da seguinte
1967, na Câmara), que dispõe sôbre a contagem de emenda:
tempo de serviço dos funcionários, e dá outras
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1-C.F.
providências.
Relator: Sr. Manoel Villaça
O presente projeto, de autoria do nobre
Deputado Aroldo Carvalho, pretende estabelecer a
intercomunicação do tempo de serviço do funcionário
com o do trabalhador, para efeito exclusivo de
aposentadoria.
Com efeito, o art. 1º diz: "Quando o trabalhador
houver sido nomeado funcionário e houver prestado
serviço privado e público, não simultâneamente,

Art. 1º – O tempo de serviço público na
esfera federal e o tempo de serviço em
atividades abrangidas pelo Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) serão contados,
obedecidas as prescrições desta Lei, para
aposentadoria, quer pelo Govêrno Federal, quer
pela Previdência Social.
§ 1º – O mesmo tempo de serviço
não será contado para mais de uma aposentadoria.

– 221 –
§ 2º – Com aproveitamento de tempo de
serviço em sistema diferente, nos têrmos dêste
artigo:
a) nenhuma aposentadoria, salvo por
invalidez ou velhice, será concedida sem que o
beneficiário
satisfaça
simultâneamente
à
condição de ter mais de 55 anos de idade e
à de, se fôr homem, ter mais de 35 anos de
serviço ou, se fôr mulher, mais de 30 anos de
serviço;
b) não será concedido, pelo INPS, o abono de
permanência em serviço, previsto no art. 32, § 3º, da
Lei nº 5.807, de 26 de agôsto de 1960, nem, na
esfera federal, será concedida licença-prêmio, ou, se
não gozada, contada em dôbro para efeito de
aposentadoria.
c) não será admitido tempo de serviço sem
contribuição, pelo menos presumida, assim
considerada a do empregado ou avulso cujos
empregadores descontaram, ou deveriam ter
descontado, em face da lei então vigente, vedado o
pagamento de contribuições não feitas na época
própria, nos têrmos dos arts. 56 e 171 do
Regulamento-Geral
da
Previdência
Social,
aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14 de março
de 1967.
Art. 2º – A aposentadoria com o
aproveitamento de tempo de serviço previsto no art.
1º sòmente será concedida aos que tenham deixado,
em caráter permanente, o serviço em uma das duas
esferas, e será sempre concedida, ressalvados os
casos de acumulação legal, nos têrmos dos
seguintes parágrafos:
§ 1º – A aposentadoria de que trata êste artigo
será a soma de duas parcelas:
a) aquela a que o beneficiário teria direito
se se tivesse mantido no mesmo cargo ou função
na esfera que deixou, mas com o tempo de

serviço que já havia completado, ao deixá-lo,
aplicada à parcela a correção monetária.
b) a que corresponda a tantos 35 (trinta e cinco)
avos de seus vencimentos, se se tratar de esfera
federal, ou de seu salário-benefício, se se tratar do
INPS, quantos anos de serviço o beneficiário tenha na
esfera que conceder a aposentadoria.
§ 2º – O ônus financeiro de cada
aposentadoria concedida com o aproveitamento de
tempo de serviço previsto no art. 1º será repartido na
proporção das parcelas de que trata o § 1º, fazendo
o Tesouro Nacional e o INPS acêrto anual de contas.
Art. 3º – O Regulamento desta Lei, a ser baixado
dentro de 90 (noventa) dias de sua publicação, disporá
sôbre a forma pela qual a Administração Federal e o
INPS se certificarão recìprocamente do montante da
parcela prevista no § 1º a ser incluída em aposentadoria
a ser concedida pela outra esfera.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1968. –
Argemiro de Figueiredo, Presidente – Manoel Villaça,
Relator – José Ermírio – Mem de Sá – José Leite –
Paulo Torres – Carlos Lindenberg – Bezerra Neto –
Fernando Corrêa.
VOTO EM SEPARADO
Senador José Ermírio
Conforme bem salientou o nobre Senador
Manoel Villaça, Relator do projeto nesta douta Comissão
de Finanças, a propositura, originária da Câmara
Federal, pretende estabelecer a intercomunicabilidade
do tempo de serviço do funcionário com o do
trabalhador, para efeito exclusivo de aposentadoria.
Lembra o ilustre Relator, textualmente, reprisando
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manifestação da Comissão de Finanças da Câmara
que o projeto não aumenta a despesa pública na
medida em que "dividido entre o INPS e o Tesouro
Nacional, acha-se bem equacionado o encargo da
aposentadoria: de acôrdo com o montante de
contribuições para aquêle ou relativo a serviço
prestado ao Poder Público".
O ilustre Relator entendeu de bom alvitre
oferecer Emenda Substitutiva, na qual se aclaram
ângulos do projeto, flexibilizando a sua aplicação,
desde que convertido em lei.
Inobstante o caráter social louvável de que
se reveste, trata-se, sem dúvida, de assunto da
maior relevância e de repercussão direta na mesa
orçamentária da União Federal e dos organismos
previdenciários, hoje centralizados no INPS.
Assim, com o objetivo de se evitarem delongas
futuras ou, mesmo, a viabilidade de um veto, será
prudente ouvir-se, antes, o Senhor Ministro do
Planejamento sôbre a matéria em debate. Em
verdade, conquanto não se cogite de despesa
pública e sim de aplicação de recursos
anteriormente entesourados pela Previdência
Social (INPS), ora em refluxo ou de inovação do
sistema de aposentadoria, com a abreviação de
tempo prestado ao serviço federal, por via de
soma de períodos pretéritos em outras atividades,
as alterações merecem ser examinadas pela
Administração, a quem incumbirá, diretamente, o
ônus da execução.
Assim, opino no sentido de que se ouça o
Senhor Ministro do Planejamento, para que S. Ex.ª
traga à propositura os subsídios técnicos
imprescindíveis, bem como antecipe ponto de vista
dos órgãos oficiais diretamente interessados.
Pela diligência.
Sala das Comissões, em 13 de março de
1968. – José Ermírio.

PARECER
Nº 677, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B,
de 1967, na Câmara), que dispõe sôbre a contagem
de tempo de serviço dos funcionários e dá outras
providências.
Relator: Sr. Álvaro Maia
O Deputado Aroldo Carvalho apresentou, na
Câmara dos Deputados, projeto de lei estabelecendo
a "intercomunicabilidade do tempo de serviço do
funcionário com o do trabalhador, para efeito
exclusivo de aposentadoria".
2. Em sua brilhante justificação, o autor invoca
as palavras de Temístocles Cavalcanti, segundo o
qual o instituto da aposentadoria é antes de tudo uma
conquista social, fundada em um princípio de justiça,
que não permite o abandono na miséria, depois da
velhice ou da invalidez, daquele que prestou o seu
serviço à sociedade. Com base nesse entendimento,
o autor afirma que "o destinatário da aposentadoria é
o homem que prestou serviço. Como, então, sendo
mandatários do povo, continuamos distinguindo entre
o material humano a serviço da emprêsa privada e o
em atividade no Serviço Público?"
Esclarece, ainda, o autor, que atualmente:
"Conta-se como tempo de serviço público para
efeito de aposentadoria:
a) o prestado em emprêsas privadas,
posteriormente adquiridas pela União;
b) o tempo dos ex-alunos das escolas militares
e de enfermagem;
c) o dos "empregados dos serviços da
Hollerit S.A. junto às repartições públicas, desde
que tal serviço tenha sido anterior ao seu
ingresso nos quadros dos servidores fe-
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derais" (Lei nº 1.126, de 7 de junho de 1950);
d) o tempo vencido em Tiros-de-Guerra.
A Câmara dos Deputados já manda
computar, entre outros, como tempo de serviço
público:
I – o prestado em um banco mineiro;
II – o prestado em secretarias de Partidos
políticos.
Como admitir-se continue a ser deferida a
contagem do tempo de serviço a uns e recusada a
outros? Aqui tem invocabilidade o princípio: "Ubi
eadem ratio idem jus". Onde, por a mesma razão,
deve o direito ser o mesmo."
3. A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara
dos
Deputados,
após
examinar
detidamente a matéria, opinou pela aprovação do
projeto, na forma do substitutivo que apresentou e
foi aprovado pelo Plenário, tendo o Relator assim
se manifestado:
"Se a contagem dos tempos destina-se
exclusivamente à aposentadoria, não há por que
discernir entre serviços prestados a entidades
públicas ou a organizações de natureza privada.
Sendo, entretanto, o tempo de serviço condição
constitutiva do direito à aposentadoria, o
elemento essencial do processo de sua
concessão, cumpre-nos conciliar expressamente
com o respectivo texto de nossa Lei Maior, o
contexto do presente projeto. Não só o
encarecemos pela prevenção prudencial que nos
impomos ao relatar qualquer proposição, mas
sobretudo para não argüirem incida esta numa
inconstitucionalidade. Daí, o substitutivo que
oferecemos.
A alegação do autor de que a Constituição
exige, para aposentadoria, apenas tempo de serviço,
parece-nos procedente. Realmente, admite ela as

duas espécies de tempo de serviço pròpriamente
dito, e a de tempo de serviço público (art. 100, III, §
2º e art. 101, a, II e § 1º). Distingue e não impõe,
para aposentar o funcionário, tempo de serviço
público. Os preceitos legitimativos de interpretação
imparcial não o conduzem a outra conclusão."
4. No Senado, o projeto recebeu pareceres
favoráveis das Comissões de Serviço Público Civil e
de Finanças, tendo esta última, com vistas a melhor
adaptar a proposição à sua fase executória,
apresentado um substitutivo.
5. A matéria, a nosso ver, é constitucional e
jurídica, conforme bem o demonstrou a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
que a seguir exporemos, sendo, ainda, cumpre
salientar, de grande alcance social e merecedora,
sem dúvida alguma, de aprovação.
6. O art. 100 da Constituição de Brasil dispõe
que o funcionário será aposentado:
III – "voluntàriamente, após trinta e cinco anos
de serviço".
Não faz distinção entre "serviço público" e
"serviço privado", o mesmo acontecendo em relação
ao item II do Art. 101.
O § 1º do art. 101 dispõe que "o tempo do
serviço público, federal, estadual ou municipal será
computado integralmente para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade". Não se alegue que
essa norma impede ou proíbe a contagem do tempo
de serviço prestado no âmbito privado. Ela diz
respeito, tão sòmente, à contagem, integral, do tempo
de serviço público "federal, estadual e municipal",
deixando bem claro êsse fato, a fim de elidir quaisquer
interpretações restritivas quanto a essa contagem.
Não havendo, portanto, distinção na
Carta Magna, não pode o intérprete criá-la,
nem
o
legislador
negar
aprovação
a
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preceito nôvo, que considera "tempo de serviço" o
prestado tanto no serviço público, como no setor
particular.
7. Não haverá, também, aumento de despesa,
que impediria a iniciativa do Congresso, face ao
disposto in fine do item II do art. 60 da Lei Maior, pois
a proposição, nos têrmos do substitutivo (§ 2º do art.
2 º), estabelece:
"O ônus financeiro de cada aposentadoria
concedida com o aproveitamento de tempo de
serviço previsto no art. 1º será repartido na
proporção das parcelas de que trata o § 1º, fazendo
o Tesouro Nacional e o INPS acêrto anual de
contas."
O Tesouro Nacional, assim, será ressarcido de
qualquer despesa pelo INPS. Êste órgão, por sua
vez, terá a devida cobertura financeira face ao
disposto na alínea c do § 2º do art. 1º do substitutivo,
verbis:
"não será admitido tempo de serviço sem
contribuição..."
Não se diga, ainda, que a parte da
contribuição da União para a Previdência Social
será aumentada, pois, consoante se verifica do
Título IV – Do Custeio, Capítulo I – Das Fontes de
Receita, arts. 69 a 75 da Lei Orgânica da
Previdência Social (nº 3.807, de 1960), a quota da
União é fixa e destina-se a atender às despesas
com a Administração.
Se houver aumento, assim, para o INPS –
que tem orçamento próprio, autônomo – será
atendido pelas contribuições dos segurados,
dentro do cálculo geral, atuarial, em que se
baseiam os benefícios.
8. Não se trata, também, de outro caso típico
em que haveria impedimentos de iniciativa do
Congresso – de matéria financeira.
Muito embora o assunto tenha sido objeto das
mais variadas discussões nas duas Casas do
Congresso Nacional, entendemos, como grande
parte dos Congressistas, que "matéria financeira" é a

que diz respeito, especìficamente, ao Orçamento, à
Despesa, à Receita, e ao Crédito Público.
A proposição, nos têrmos do substitutivo da
Comissão de Finanças, no nosso entender, ao dispor
e tratar das normas a serem adotadas para a
intercomunicabilidade dos referidos tempos de
serviço, para fins de aposentadoria, situa-se
especìficamente, taxativamente, no campo do Direito
Social, não versando sâbre matéria financeira.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto, nos têrmos do substitutivo da Comissão
de Finanças, com a subemenda abaixo, entendendo,
no entanto, quanto ao seu mérito, deva ser solicitada
audiência da Comissão de Legislação Social.
SUBEMENDA Nº 1 – CCJ
Depois da palavra "Federal", acrescente-se
"Estadual e Municipal".
Sala das Comissões, em 16 de julho de 1968. –
Aloysio de Carvalho, Presidente, em exercício – Álvaro
Maia, Relator – Edmundo Levi – Menezes Pimentel –
Lobão da Silveira – Aurélio Vianna – Petrônio Portela –
Antônio Carlos – Josaphat Marinho – Arthur Virgílio.
PARECER
Nº 678, DE 1968
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 10 de 1968 (nº 207-B/67,
na Câmara), que dispõe sôbre contagem de tempo de
serviço dos funcionários, e dá outras providências.
Relator: Sr. Mello Braga
Em 1967 foi apresentado, na Câmara dos
Deputados, pelo Deputado Aroldo Carvalho, um
projeto
de
lei
dispondo
sôbre
a
"intercomunicabilidade" do tempo de serviço.
O seu artigo 2º estabelecia:
"Para
efeito
exclusivo
de
aposentadoria, o funcionário ou trabalhador
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poderá somar os tempos de serviço – não
simultâneos – prestados ao Serviço Público ou a
emprêsa privada."
2. O autor justificou brilhantemente a
proposição. Invocando Gaius e lembrando palavras
de Temístocles Cavalcanti sôbre a "aposentadoria" –
conquista social fundada em princípio de justiça, que
não permite o abandono na miséria, depois da
velhice ou da invalidez, daquele que prestou o seu
serviço à sociedade – esclarecia:
"Com a presente proposição, cingimo-nos a
transubstanciar em ordenamento de lei geral, para valer
"erga omnes", o que já vem sendo atribuído a casos
particulares isolados, alguns mesmo mediante leis..."
E, mais adiante, após enunciar vários casos
especiais, afirmava:
"Na
oportunidade,
afigura-se-nos
de
razoabilidade absoluta o escopo da presente
proposição,
sôbre
encerrar
justiça
social
incontestável.
Proclama a doutrina, modernamente, que os
vários sistemas de aposentadoria visam à
manutenção da eficiência e à garantia da segurança
social dos empregados."
Após tecer algumas considerações sôbre a
aposentadoria e alguns casos específicos de
mudança do regime jurídico – do funcionário a
empregado e vice-versa – salientando o longo
decurso, o exaustivo período que o trabalhador deve
esperar para poder se aposentar, às vêzes de
sessenta anos, em sua justificação, indagava o autor:
"Terá sido esta a "mens legislatoris" ao dispor a
respeito da aposentadoria do servidor público ou do
trabalhador brasileiro? Se se exigisse o mesmo
rendimento, seria fisicamente possível prestar serviço
público e privado por tantos anos? Haverá resistência
humana capaz de suportar o trabalho por tanto tem-

po sem quebra de produção? Estará o destinatário
de uma lei obrigado a cumpri-la se êsse
cumprimento é impossível?"
Concluía afirmando não ser mais possível
admitir-se a não comunicabilidade dos tempos de
serviços, razão do projeto apresentado.
3. A proposição foi, no entanto, alterada pela
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados que, opinando pela juridicidade e
constitucionalidade da idéia nela contida, apresentou
substitutivo, melhor adaptando a matéria à nova
Constituição.
O relator daquela Comissão assim se
expressou sôbre o assunto:
"Se a contagem dos tempos destina-se
exclusivamente à aposentadoria, não há por que
discernir entre serviços prestados a entidades
públicas ou à organizações de natureza privada."
4. Submetido ao exame do Senado, o projeto
recebeu pareceres favoráveis das Comissões de
Serviço Público Civil e de Finanças. Esta última, com
a finalidade de melhor adaptar a proposição à sua
fase prática ou executiva, apresentou um
substitutivo.
5. A Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa, chamada a emitir parecer, nos têrmos
regimentais, sôbre o projeto e o substitutivo, aprovou
o brilhante pronunciamento do Relator, o eminente
Senador Álvaro Maia, pela aprovação do projeto, nos
têrmos do substitutivo, com subemenda.
Nesse parecer, em que foi examinado em
profundidade, a matéria, ficou, de forma cabal e
perfeita,
esclarecida
a
juridicidade
e
constitucionalidade do substitutivo.
6. A subemenda da Comissão de
Constituição
e
Justiça
determina
a
inclusão, no artigo 1º, depois da palavra "Fe-
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deral", da expressão "Estadual e Municipal".
O seu objetivo é evidente: visa a deixar bem
claro que, na contagem do tempo de serviço, pelo
INPS, dos empregados que já foram funcionários,
deverá ser admitido o tempo de serviço público
"Federal, Estadual e Municipal", como é norma para
a aposentadoria dos funcionários públicos, face ao
disposto no § 1º, do artigo 101, da Constituição do
Brasil.
A frase inicial do artigo, dessa forma, ficaria
assim redigida:
"O tempo de serviço público na esfera Federal,
Estadual e Municipal e o tempo de serviço em
atividades abrangidas pelo Instituto Nacional de
Previdência Social..."
Essa redação, no entanto, a nosso ver,
poderia ensejar má interpretação. Poderia levar a
crer que a lei determina essa contagem de tempo de
serviço, também, na "esfera Estadual", ou seja, para
o funcionalismo dos Estados, o que seria
inconstitucional, por envolver a autonomia dos
Estados. Dessa forma, sugerimos uma alteração,
aproveitando a idéia da subemenda da Comissão de
Constituição e Justiça: incluir-se, logo após a palavra
– "público", a expressão: "Federal, Estadual e
Municipal", suprimindo-se a frase – "na esfera
Federal".
O caput do artigo 1º ficaria, então, assim
redigido:
"O tempo de serviço público Federal, Estadual
e Municipal e o tempo de serviço em atividades
abrangidas pelo Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS) serão contados, obedecidas as
prescrições desta lei, para aposentadoria, quer pelo
Govêrno Federal, quer pela Previdência Social".
Seria,
assim,
com
essa
redação,
suprimidas quaisquer dúvidas da interpreta-

ção e esta é a razão da subemenda que apresentamos.
7. Nada há a acrescentar aos brilhantes
pronunciamentos feitos na Câmara dos Deputados e no
Senado, com os quais concordamos, exceto para
afirmar a nossa convicção de que, realmente, o projeto
atende aos melhores princípios do Direito Social, pois,
realmente, "tempo de serviço" é um só, não se divide. O
"Trabalho", tanto faz ser prestado no campo do Serviço
Público, como no campo do direito privado, é o mesmo.
8. Aprovado êste projeto, estará consagrada
uma das mais antigas aspirações legislativas de
nosso povo, o que faz prova o grande número de
projetos semelhantes que, há longa data, os
legisladores vêm apresentando.
A proposição é, indiscutìvelmente, de alto
alcance social. A sua adoção, não temos dúvida,
além de implantar medida justa, humana e correta,
manterá o nosso País na vanguarda mundial, no
campo do Direito Social.
9. Diante do exposto, a Comissão de
Legislação Social opina pela aprovação do projeto,
na forma do substitutivo da Comissão de Finanças e
pela rejeição da Subemenda da Comissão de
Constituição e Justiça, por estar atendida na
subemenda que a seguir propomos:
SUBEMENDA (CLS)
Ao art. 1º do Substitutivo
Dê-se ao caput do artigo 1º da Emenda
Substitutiva nº 1-CF, a seguinte redação:
"Art. 1º – O tempo de serviço público, Federal,
Estadual e Municipal e o tempo de serviço em
atividades abrangidas pelo Instituto Nacional da
Previdência Social (INPS) serão contados, obedecidas
em prescrições desta lei, para aposentadoria, quer pelo
Govêrno Federal, quer pela previdência social."
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O projeto se nos apresenta em condições de ser
aprovado com êste Substitutivo, por ser altamente
humano e por vir ainda de encontro à nova filosofia no
setor administrativo, onde se está procurando
transformar funcionários, mesmo estáveis, no regime
da CLT, sendo inclusive obrigatório a todos aquêles
que têm FG ou seja função gratificada, integrantes na
CLT. Na argumentação da transferência se acena com
a aposentadoria em 30 anos, quando os que estiverem
dentro dos Estatutos, precisarão 35 anos, sendo
homens. Se o Govêrno transfere funcionários para
CLT, é justo que se conte o tempo dos que prestaram
serviço naquele regime e que hoje são funcionários
regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos.
Sala das Comissões, em 8 de agôsto de 1968. –
Petrônio Portela, Presidente – Mello Braga, Relator –
Argemiro de Figueiredo – Duarte Filho – Attílio Fontana.
PARECER
Nº 679, DE 1968
da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207B/67, na Câmara), que dispõe sôbre a contagem de
tempo de serviço dos funcionários, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O presente projeto, que garante aos
segurados da Previdência Social, bem como aos
funcionários públicos, para fins de aposentadoria, a
contagem de tempo de serviço, não simultâneo,
prestado em cada esfera, retorna ao exame desta
Comissão, para que nos pronunciemos sôbre o
Substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças
e as subemendas das Comissões de Constituição e
Justiça e de Legislação Social.
2.
Após
o
pronunciamento
dessas
Comissões e antes de ser encaminhado
ao nosso reexame, no entanto, foi anexa-

do ao projeto o Aviso nº 368, de 2 de agôsto de
1968, do Ministro do Planejamento e Coordenação
Geral, prestando as informações solicitadas pela
Comissão de Finanças a 13 de março do corrente
ano.
3. O Ministro do Planejamento, no referido
Aviso, informa que a matéria foi "demoradamente
considerada pelos órgãos técnicos dêste Ministério,
em coordenação com o DASP e o Ministério do
Trabalho e Previdência Social".
Afirma o Senhor Ministro que a Emenda
Substitutiva da Comissão de Finanças melhorou
bastante o projeto, mas conserva, ainda, alguns
pontos de difícil execução, "quando, por exemplo,
mantém a aposentadoria calculada por dois
sistemas, um dêles com correção monetária, sujeita
cada
parcela
a
índices
diferentes
de
reajustamentos".
Esclarece, ainda, o mesmo documento, o
seguinte:
"No concernente ao custeio, não indicou o
Substitutivo como se processará a compensação dos
saldos favoráveis ao Tesouro Nacional ou ao INPS,
matéria que, data venia, não pode ser deixada ao
Regulamento."
Em conclusão, com base no Substitutivo do
Senador Manoel Villaça "e buscando conciliar os
intuitos da justiça social que o projeto visa a amparar
com a flexibilidade administrativa desejável, bem
como resguardar os interêsses financeiros
recíprocos do Tesouro Nacional e do INPS", o
Ministro do Planejamento e Coordenação Geral, em
entrosamento com o Ministro do Trabalho e
Previdência Social e com o DASP, encaminha à
apreciação desta Casa sugestões, de ordem técnica,
de alterações ao mesmo, dentro dos objetivos do
Congresso Nacional.
4.
Estudamos,
cautelosamente,
as
sugestões enviadas pelos referidos órgãos
do
Poder
Executivo,
confrontando-as
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com o projeto, o Substitutivo da Comissão de
Finanças e as Subemendas apresentadas.
O Substitutivo da Comissão de Finanças, sem
dúvida alguma, melhorou muito o projeto. As
sugestões enviadas, baseadas no Substitutivo, o
complementam e o aperfeiçoam, ainda mais, para a
sua execução.
5.
Das
mencionadas
sugestões
discordamos, tão sòmente, de uma, segundo a
qual se estabeleceria que, com aproveitamento
dos referidos tempos de serviço, a aposentadoria
só seria devida ao segurado ou servidor público
federal:
"a) com pelo menos 55 (cinqüenta e cinco)
anos de idade e 35 (trinta e cinco) de serviço ou,
se se tratar de segurada ou servidora, pelo menos
50 (cinqüenta) anos de idade e 30 (trinta) de
serviço."
Não se justifica essa limitação de idade, no
tocante à aposentadoria por tempo de serviço dos
funcionários públicos, uma vez que inexistente no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis e na
própria Constituição, que regula especìficamente.
Ademais, cumpre notar, essa limitação, no caso,
existia
e
foi
suprimida
da
legislação
previdenciária normal, não sendo possível, pois,
aceitá-la, agora.
6. Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do Substitutivo da Comissão de
Finanças, com as alterações constantes da
Subemenda a seguir, que consubstancia tôda a
matéria, inclusive as subemendas das Comissões
de Constituição e Justiça e de Legislação Social,
que rejeitamos por estarem superadas, face às
novas razões.

SUBEMENDA À EMENDA
SUBSTITUTIVA Nº 1–CF
Dê-se à Emenda Substitutiva nº 1–CF a
seguinte redação:
PROJETO DE LEI Nº
Dispõe sôbre a soma, para fins de
aposentadoria, dos tempos de serviços público
federal e de atividade abrangida pela Previdência
Social, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O tempo de serviço apurado na forma
da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, e o
apurado na forma da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
de 1952, poderão ser somados para efeito de
aposentadoria, nos têrmos desta lei, vedada a
contagem de tempo de serviço simultâneo.
Parágrafo único – Para efeito dêste artigo:
a) só será admitida a contagem simples de
tempo de serviço, vedada a contagem em dôbro ou
em outras condições especiais;
b) só será contado tempo de serviço
correspondente à filiação à Previdência Social como
trabalhador autônomo, segurado facultativo, titular de
firma individual, diretor, sócio gerente, sócio solidário,
sócio cotista que receba "pro labore" ou sócio de
indústria de qualquer emprêsa quando tiver havido,
nos períodos de que se tratar, recolhimento ou pelo
menos desconto da contribuição previdenciária;
c) não se aplica aos segurados de que trata a
letra b, o disposto no artigo 32, § 5º, da Lei nº 3.807,
de 26 de agôsto de 1960, na redação dada pelo
artigo 3º da Lei nº 4.130, de 28 de agôsto de 1962;
d) será contado pela Previdência Social o tempo
de serviço militar, observado o disposto na letra a.
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Art. 2º – Com aproveitamento de tempos de
serviço, na forma, desta lei:
I – a aposentadoria será concedida,
nos têrmos da legislação vigente em cada
esfera, ao segurado ou servidor público federal,
desde que filiado ao sistema que deva concedêla pelo menos cinco (5) anos antes do
requerimento.
II – não será devido pelo Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS) o abono
de permanência em serviço, previsto no artigo
32, § 3º, da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de
1960.
Art. 3º – A aposentadoria, na forma
desta Lei, será concedida e paga pelo sistema a
que pertencer o interessado ao requerê-la,
observado o disposto no artigo 4º, e seu valor
será calculado na forma da legislação respectiva,
com base:
I – no salário de benefício, quando concedida
pelo INPS;
II – no vencimento ou remuneração, quando
concedida pelo Tesouro Nacional ou pelas
autarquias de que trata o artigo 22, § 1º, da Lei nº
3.807, de 26 de agôsto de 1960.
Art. 4º – O ônus financeiro da
aposentadoria concedida na forma desta Lei
será repartido entre o INPS e o Tesouro
Nacional ou as autarquias mencionadas no item II
do artigo 3º, na proporção do tempo de atividade
privada e de serviço público contado pelo
aposentado, fazendo-se acêrto de contas
anual.
§ 1º – Em caso de saldo favorável ao Tesouro
Nacional, o ressarcimento será feito com recursos do
Fundo de Liquidez da Previdência Social, criado pe-

lo Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966.
§ 2º – Na hipótese contrária, o ressarcimento
ao INPS se fará mediante consignação de dotações
próprias no orçamento da União.
Art. 5º – O Poder Executivo, dentro de noventa
(90) dias contados da data de sua publicação,
regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor a 1º de janeiro
de 1969.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente a Lei nº 3.841, de 15 de
dezembro de 1960.
Sala das Comissões, em 22 de agôsto de 1968.
– Arnon de Mello, Presidente – Carlos Lindenberg,
Relator – Leandro Maciel – Adalberto Sena – Petrônio
Portela – Paulo Torres – João Abrahão.
PARECER
Nº 680, DE 1968
da Comissão de Minas e Energia, sôbre o
Requerimento nº 921, de 1968, solicitando a presença
do Escelentíssimo Senhor Ministro das Minas e Energia,
a fim de que Sua Excelência preste informações a
propósito do Decreto nº 62.837, de 6 de junho de 1968.
Relator: Sr. Paulo Torres
Pelo presente requerimento, o Senador Mário
Martins e outros Senhores Senadores solicitam a
presença do Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas
e Energia, General José da Costa Cavalcanti, a fim de
que Sua Excelência, no Plenário desta Casa, preste
informações sôbre o Decreto nº 62.837, de 6 de junho
de 1968, que altera legislação afeta à Pasta da qual é
titular e que "dispõe sôbre exploração e pesquisas na
Plataforma submarina do Brasil, nas águas do mar
territorial e no litoral e dá outras providências".
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Êste assunto, como se sabe, é de grande
importância e relevância para o Brasil e,
freqüentemente, devido ao seu pouco conhecimento,
é objeto de indagações e discussões as mais
variadas, que sempre despertaram o interêsse
popular.
Desta forma, consideramos conveniente tôda
e qualquer medida que propicie o melhor
esclarecimento da matéria.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – Josaphat Marinho, Presidente – Paulo
Torres, Relator – Carlos Lindenberg – José Ermírio.
PARECER
Nº 681, DE 1968

26 de agôsto de 1960, e demais disposições
regulamentares, compreende-se como "tempo de
serviço"
o
prestado,
a
qualquer
tempo,
voluntàriamente, às Fôrças Armadas.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 682, DE 1968
da Comissão de Redação apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 43, de
1968.

Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final do
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 73, de Projeto de Lei do Senado nº 43, de 1968, que dá
nova redação ao § 2º do art. 64 da Lei nº 3.807, de
1967.
26 de agôsto de 1960, que dispõe sôbre a Lei
Relator: Sr. Edmundo Levi
Orgânica da Previdência Social.
A Comissão apresenta a redação final do
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1967, que dispõe 1968. – Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi,
sôbre a contagem do tempo de serviço ativo, prestado Relator – Lobão da Silveira.
às Fôrças Armadas, para fins de aposentadoria.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
ANEXO AO PARECER
– Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi,
Nº 682/68
Relator – Lobão da Silveira.
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
ANEXO AO PARECER
43, de 1968, que dá nova redação ao § 2º do art. 64
Nº 681, de 1968
da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, que
dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social.
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
Art. 1º – O § 2º do art. 64 da Lei nº 3.807, de
73, de 1967, que dispõe sôbre a contagem do tempo
de serviço ativo, prestado às Fôrças Armadas, para 26 de agôsto de 1960, que dispõe sôbre a Lei
Orgânica da Previdência Social, passa a vigorar com
fins de aposentadoria.
a seguinte redação:
O Congresso Nacional decreta:
"§ 2º – O segurado que, havendo perdido
Art. 1º – O período de serviço ativo, voluntário essa qualidade, reingressar na Previdência
ou obrigatório, prestado às Fôrças Armadas, será Social, desde que o afastamento tenha excedido
contado integralmente para fins de concessão de de 6 (seis) meses, ficará sujeito a novos períodos
aposentadoria pela Previdência Social.
de carência, exceto nos casos de aposentadoria
Art.
2º
–
Para
os
efeitos
do por velhice e por tempo de serviço, quando
estabelecido no art. 8º da Lei nº 3.807, de ficará sujeito a completar o período de ca-
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rência interrompido, não podendo, em nenhum caso,
PARECER
essa nova carência ser inferior a vinte e quatro
Nº 684, DE 1968
meses de contribuição e admitido, na primeira
hipótese, o recolhimento antecipado, se atingida a
da Comissão de Redação, apresentando a
idade-limite."
redação do vencido, para segundo turno, do
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 51, de
sua publicação, revogadas as disposições em 1968.
contrário.
Relator: Sr. Edmundo Levi
PARECER
A Comissão apresenta a redação do vencido,
Nº 683, DE 1968
para segundo turno, do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 5, de 1968, que dispõe sôbre a
da Comissão de Redação, apresentando a Campanha Nacional de Alimentação Escolar
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 55, de (CNAE.)
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
1968.
– Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi,
Relator: Sr. Edmundo Levi
Relator – Lobão da Silveira.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1968, que dispõe
ANEXO AO PARECER
sobre a emissão de selos comemorativos do terceiro
Nº 684, de 1968
centenário da Cidade de Manaus.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
Redação do vencido, para segundo turno, do
– Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi, Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 51, de
Relator – Lobão da Silveira.
1968.
ANEXO AO PARECER
Nº 683/68
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
55/68, que dispõe sôbre a emissão de selos
comemorativos do terceiro centenário da Cidade de
Manaus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O Poder Executivo fará emitir selos
comemorativos do transcurso do terceiro centenário
da fundação da Cidade de Manaus, que ocorrerá no
ano de 1969.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sôbre a Campanha Nacional de
Alimentação Escolar (CNAE)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Campanha Nacional de Alimentação
Escolar (CNAE) fará publicar, semestralmente, no
Diário Oficial da União, o montante dos recursos do
Fundo Especial, criado pelo Decreto nº 40.052, de 1º
de outubro de 1956, discriminando a aplicação em
cada Estado ou região.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
(Gilberto
Marinho): – A Presidência recebeu resposta
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aos seguintes Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador José Feliciano
– Nº 323/68, enviada pelo Ministro da
Educação e Cultura (Aviso nº 478-Br, de 21-8-68);
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nº 435/68, enviada pelo Ministro da
Educação e Cultura (Aviso nº 476-Br, de 21-8-68);
– Nº 451/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso nº GB-703, de 19-8-68);
– Nº 467/68, enviada pelo Ministro da
Educação e Cultura (Aviso nº 469-Br, de 21-8-68);
– Nº 651/68, enviada pelo Ministro do Interior
(Aviso nº BSB/354, de 21-8-68);
– Nº 693/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso nº GB-707, de 21-8-68);
– Nº 782/68, enviada pelo Ministro da
Educação e Cultura (Aviso nº 471, de 21-8-68);
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Nº 613/68, enviada pelo Ministro da
Educação e Cultura (Aviso nº 468-Br, de 21-8-68);
– Nº 825/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso nº GB-711, de 21-8-68);
– Nº 843/68, enviada pelo Ministro da
Educação e Cultura (Aviso nº 477-Br, de 21-8-68);
De autoria do Senador Aarão Steinbruch
– Nº 330/68, enviada pelo Ministro da Fazenda
(Aviso nº 412.157/68-SGMF-GB, de 20 de agôsto de
1968).
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Pessoa de
Queiroz.

O SR. PESSOA DE QUEIROZ (lê o seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores, ocupo a tribuna para dar conhecimento a
esta Casa do Congresso de um assunto da maior
relevância para a unidade nacional. Trata-se de
manobra visando a prejudicar o Nordeste Brasileiro,
na sua arrancada para o desenvolvimento econômico
e social, marginalizando-o do Centro-Sul do País,
como se fôsse um filho espúrio desta grande Nação.
Na década dos cinqüenta, uma análise
profunda da situação econômica do Brasil
demonstrou que o País não estava progredindo
harmônicamente e que enquanto o Centro-Sul se
desenvolvia a uma taxa de crescimento satisfatória,
conseqüentemente, se distanciando do que se
poderia chamar de área metropolitana, caso não
houvesse um processo de reversão, no sentido do
bem-estar social e econômico.
Feito o diagnóstico do quadro brasileiro,
faltava tão só perseguir soluções para a problemática
que se constituía um desafio à capacidade dos que
detêm as lideranças em todos os setores da vida
nacional. A interiorização da Capital Brasileira foi
uma meta na filosofia de desenvolver o imenso
território do Planalto Central. Hoje, a ocupação das
vastidões da Amazônia é um processo válido e
elogiável, no esfôrço de evitar a cobiça estrangeira,
no momento em que alguma potência ressuscitasse
a idéia da luta pelo odioso, porém inexorável espaço
vital.
As medidas para recuperar o quase perdido
Nordeste começaram com as chamadas Obras
Contra as Sêcas, prosseguiram nas rodovias
nacionais e confluíram para a SUDENE. A Operação
Nordeste, a desaparecida OPENO, foi o ponto de
partida do imprescindível órgão desenvolvimentista
regional. Embora, a bem da verdade, deva
proclamar-se
que
a
senda
pioneira
do
desenvolvimento foi palmilhada pelo Banco do
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Nordeste.
Antes
do
aparecimento
daquele
estabelecimento de crédito, poucas pessoas ilustres da
região ouviram falar em projeto econômico de emprêsa.
Mas havia que fazer surgir uma nova mentalidade
empresarial e preparar a mão de obra especializada
para desempenhar funções nos nascentes órgãos
estaduais de desenvolvimento, elaborar projetos
racionais dentro de técnicas modernas e atender à nova
demanda partida do setor privado. As disponibilidades
financeiras existentes nas carteiras agrícola e industrial
do Banco do Brasil, ou permaneciam amealhadas à falta
de um projeto econômico que convecesse da viabilidade
do empreendimento, ou eram pulverizadas no
eleitoralismo bastardo ou nas negociatas que o pistolão
forcejava para o enriquecimento ilícito.
Cursos de avaliação e elaboração de projetos,
orçamentos e gerência foram realizados pelo Banco do
Nordeste, Centro Econômico para a América Latina
(CEPAL), Comissões e Conselhos de Desenvolvimento
estaduais e SUDENE, em diferentes épocas e locais da
região nordestina. Assim, motivava-se o homem para a
arrancada desenvolvimentista, dentro da teoria de
integração nacional.
A Hidrelétrica do São Francisco estava
estendendo suas rêdes pela região, as rodovias de
penetração interligavam as zonas fisiográficas dos
Estados, uma estrada nacional firmava-se no traçado
da ligação Nordeste–Sul, alguns portos marítimos
ampliaram suas instalações, as comunicações
telegráficas e telefônicas se faziam mais fáceis e a
rêde bancária começava a se transferir. Era
imperioso estabelecer condições para que a
transformação se processasse e a SUDENE surgiu
como um corolário indisputàvelmente lógico. Uma
autoridade supra-estadual teria que reorientar o
processo desenvolvimentista, definir prioridades,
ampliar a infra-estrutura básica, enfim, traçar
diretrizes e estabelecer metas.

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento do orador.) Aprecio o
discurso de V. Ex.ª. O Instituto de Pesquisas Sociais
"Joaquim Nabuco" realizou o II Simpósio Brasileiro
de Alimentação e Nutrição, diretamente relacionado
com o problema de produção agrícola do Nordeste.
Representando quase 19% da população do País, ou
seja, cêrca de 27 milhões de habitantes, elevado
índice de crescimento e uma produção agrícola das
mais baixas do País, apesar de todo êsse esfôrço, o
setor agrícola ainda continua muito mal. Felizmente,
para a parte industrial, houve uma melhoria sensível.
É preciso, porém, que continue ainda por muitos
anos, para que essa região tenha real estabilidade.
O SR. PESSOA DE QUEIROZ: – Agradeço ao
eminente Colega e amigo pelo aparte, a respeito do
assunto que estou tratando, da máxima relevância
para o Nordeste e para o País.
(Lendo.)
Tudo isto, sem imposições odiosas e
distorsivas porém dentro do debate democrático do
colegiado, com a participação dos interessados e o
consentimento da comunidade, pela decisão dos
seus legítimos representantes.
Mas, para atingir a integração nacional,
promovendo o desenvolvimento regional, o nôvo
órgão teria que criar um sistema que fôsse atrativo
ao estabelecimento de novas emprêsas e os
incentivos fiscais elegeram-se como a política
adequada, senão a base e o ponto de apoio mesmo
do sistema.
Minados que fôssem os incentivos fiscais,
ruiria por terra todo o majestoso edifício que abriga o
progresso nordestino. Entenda-se aqui, e em sentido
absoluto, que o alevantamento das condições de
sobrevivência do Nordeste nunca poderá ser
considerado como regionalismo, porque não atropela
as regiões bem dotadas e apenas objetiva a uni-
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dada nacional, sem distorções injustas e pouco
construtivas.
Pois bem, tôda vez que um Plano Diretor da
SUDENE vem à apreciação do Congresso, emendas
aparentemente inofensivas são apresentadas com o
intuito exclusivo de distorcer, diminuir ou aniquilar os
incentivos fiscais. Ditas proposições foram sempre
confrontadas nesta Casa pelo patriotismo e o
discernimento peculiares dos que prezam o honroso
mandato que nos foi confiado.
Agora, caba de ser aprovada na Câmara dos
Deputados uma emenda ao Plano Diretor da
SUDENE que recebeu o número 94. A referida
emenda, à primeira vista, parece normal e correta.
Mas, no seu bôjo, fermenta o caldo aniquilador da
matéria em que se constituiu a base do progresso,
da recuperação e da própria sobrevivência do
homem do Nordeste.
A Emenda 94 do Plano Diretor faz a inclusão do
Município de Barreiro Grande no Polígono das Secas,
área com capacidade de receber os incentivos fiscais
consubstanciados nos Artigos 34 e 18 da legislação
da SUDENE. – Vossas Excelências sabem onde fica
Barreiro Grande – fica aqui no Estado de Minas
Gerais e no território do Município encontra-se a
Hidrelétrica de Três Marias. Isto significa, nada mais
nada menos, de que nenhum empresário iria mais
para o Nordeste, porque Barreiro Grande está muito
próximo do Centro-Sul do País, com grande
disponibilidade de energia elétrica, rodovias asfaltadas
de curta distância aos grandes centros consumidores,
além de outras vantagens locacionais que atrairiam a
implantação de novas indústrias. A aprovação da
emenda seria iludir o espírito da lei que criou os
incentivos e uma burla à nossa inteligência, além de
um desserviço à integração nacional.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite outro
aparte, Senador Pessoa de Queiroz?

O SR. PESSOA DE QUEIROZ: – Com grande
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª foi
testemunha, ontem, da luta enorme que tivemos o
dia inteiro e que terminou depois das 7 da noite.
Afinal, com 7 votos contra e 3 a favor conseguimos
derrotar essa emenda.
Foi, portanto, uma vitória do Nordeste: Aliás,
tenho telegramas de Minas Gerais sôbre o assunto,
dos quais vou ler sòmente um, de Montes Claros:
(Lê.)
"A Região Norte-Mineira, área do Polígono,
confia no digno representante, no sentido de votar
contra a Emenda ao art. 94, de inclusão de Barreiro
Grande, prejudicial aos altos desígnios de
industrialização da nossa área e finalidades da
SUDENE. Saudações. (a) Zeferino Oliveira Guedes,
Presidente do Sindicato da Construção Civil, e José
Rafael, Presidente do Círculo de Trabalhadores
Cristãos."
Realmente, Montes Claros é uma região que
tem menor desenvolvimento que a de Três Marias e
o que tem a realizar deverá ser feito dentro da área
da SUDENE que não deve ser ampliada até Três
Marias, região mais adiantada.
O SR. PESSOA DE QUEIROZ: – V. Ex.ª
defendeu, de fato, com grande vibração, os
interêsses do Nordeste.
Mas, continuando, Sr. Presidente, para que
não se diga que essa denúncia tem o sabor
interessado do regionalismo, basta afirmar que os
próprios Municípios mineiros, em número de
quarenta e dois, que estão incluídos já no Polígono
das Sêcas, protestam contra a enganosa inclusão.
O Nordeste sempre foi uma região
sofrida, com condições climatéricas adversas,
cujos efeitos estão sendo corrigidos pela
técnica
moderna,
o
esfôrço
de
seus

– 235 –
habitantes e a compreensão dos outros bons
brasileiros.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. PESSOA DE QUEIROZ: – Pois não.
O SR. RUY CARNEIRO: – Nobre Senador
Pessoa de Queiroz, V. Ex.ª não estava nesta Casa
no dia em que o Senador Argemiro de Figueiredo,
eminente representante da Paraíba, se pronunciou
sôbre a matéria, definindo a posição da
representação do Nordeste em face dos justificados
receios de que se a SUDENE vier a estender-se até
o Município de Barreiro Grande, em Minas Gerais,
os investidores do Sul jamais aplicarão os seus
recursos na nossa Região. São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, enfim, os Estados do Centro
e extremo Sul não deixarão de investir em Barreiro
Grande, com o potencial energético de Três Marias,
para fazê-lo no Nordeste. Atualmente a luta é
grande para que os nordestinos consigam
financiamento para os seus projetos aprovados pela
SUDENE. Imaginem depois de estendidos os
incentivos até aquêle Município mineiro. Acham
todos que o soerguimento nordestino fracassará.
Não temos interêsse algum em prejudicar o
glorioso povo mineiro. Pelo contrário: Minas Gerais
merece todo o nosso apoio, todo o nosso afeto.
Ocorre, no entanto, que nós, de regiões pobres,
temos como última esperança a SUDENE,
que nos incentivará, graças aos incentivos fiscais,
baseada nos arts. 18 e 34. Se os recursos
oriundos dêsses artigos forem aplicados em outras
regiões, o Nordeste estará irremediàvelmente
perdido. Penso que, conosco, deverão estar
também, os homens da SUDAM, porque êles têm
contado e contarão sempre com o nosso absoluto
apoio. As posições tomadas por V. Ex.ª, que é
induscutìvelmente um notável líder da nossa região,
assim como os Senadores Argemiro de Figueiredo,
José Ermírio de Morais e outros, definem os

receios que envolvem o espírito dos nordestinos,
razão da atitude que estamos tomando.
O SR. PESSOA DE QUEIROZ: – Muito
obrigado pelo aparte. Estou de pleno acôrdo com as
considerações de V. Ex.ª.
Prosseguindo:
(Lê.)
Dentro da adversidade existente, às vêzes,
clamam vozes legítimas contra a desigualdade de
tratamento dos podêres públicos, e outras vêzes
reclamam interessados na desordem e na
desagregação dos valôres positivos da sociedade
brasileira. Devemos estar aqui para atender aos
reclamos justos e desmascarar os interêsses
ilegítimos. Mas, nunca retirar de uma região os
instrumentos indispensáveis ao seu progresso, à
melhoria de condições de vida, para não dizê-lo de
sobrevivência.
No passado, os nordestinos lutaram nos
Guararapes
batendo
o
invasor
holandês,
contrariando até determinações do Reino, para
manter a integridade nacional. Lutamos, depois,
contra soluções estranhas aos nossos problemas
sociais e políticos, por fidelidade à Pátria e às nossas
tradições cristãs.
Mas não poderemos tolerar as injustiças e
fornecer
material
precioso
aos
espíritos
desagregadores. Não queremos um Vietnam
brasileiro, nem um país de áreas super-ricas e áreas
desgraçadamente miseráveis, mergulhadas no
subdesenvolvimento
e
suas
conseqüências,
traduzidas no pauperismo, doenças e fome.
Queremos um Brasil desenvolvido e coeso para que
nossos descendentes não se envergonhem de
nossos desatinos ou de irresponsabilidades que,
porventura, venhamos cometer.
O desafio aí está. Ou fazemos côro com
aquêles que desejam a desagregação nacional, e
lançam a semente da separação, ou enfrentamos
com altivez o problema.
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Esta Casa do Congresso tem uma tradição a
zelar, que é aquela da prudência, do bom-senso, do
equilíbrio, tôdas as vêzes a que é chamada a decidir,
em horas difíceis da nacionalidade.
Com a votação do IV Plano-Diretor da
SUDENE, em Plenário, somos convocados para uma
decisão histórica.
Eminentes Colegas: o Nordeste Brasileiro tem
os olhos voltados para o nosso comportamento nesta
hora decisiva para a boa harmonia da Nação. E eu
confio no alto espírito público de Vossas
Excelências, certo de que, como em tantas outras
horas de dificuldade, o Senado vai decidir pelos mais
altos interêsses nacionais, rechaçando essa idéia
esdrúxula da Emenda nº 94, confirmando, assim, o
zêlo que tem pelo seu passado de bom-senso, de
prudência, de equilíbrio, de superior amor à Pátria.
Estou certo de que essa Emenda nº 94 aqui
cairá e outras, se assim o desejarem, que
desagreguem a nacionalidade e dividam o País, se
não tiverem o bom-senso e a responsabilidade que
nós outros, do Senado, haveremos de ter.
Senhor Presidente e Senhores Senadores, eu
não podia, ao concluir esta oração, deixar de fazer
referência especial ao comportamento de nossa
Comissão de Finanças, que, ontem, em sessão
memorável, rechaçou a pretensão da inclusão do
Município mineiro de Barreiro Grande na área do
Polígono das Sêcas.
Os meus eminentes Companheiros souberam,
mais uma vez, dar uma demonstração soberba de
superior espírito público e alto espírito de patriotismo
ao negar aprovação à chamada Emenda nº 94 e,
com isto, se prestaram um grande serviço ao
Nordeste, muito maior o foi à Nação.
O exemplo aí está. Não será com a
cumplicidade ou com a omissão dêsse
órgão técnico da Casa que se há de per-

petrar êsse crime contra a região nordestina.
E eu tenho convicção de que êle não será
perpetrado, porque êste augusto Plenário aceitará a
orientação traçada pela Comissão de Finanças e os
nossos Companheiros da Câmara dos Deputados
ouvirão a nossa voz, a voz da experiência, do
amadurecimento, da reflexão e haverão de rever sua
decisão anterior, fazendo cair, também, a inclusão de
Barreiro Grande na área do Polígono das Sêcas. E
então o Nordeste, sòmente aí, poderá respirar
aliviado. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o segundo orador inscrito, nobre
Senador Attílio Fontana.
O SR. ATTÍLIO FONTANA (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
orientação que sempre mantivemos no Congresso
Nacional, inicialmente na Câmara e atualmente no
Senado da República, é de criticar e muitas vêzes
louvar as atitudes do Govêrno, porque entendemos
que essa é a melhor forma de colaborar.
Aliás, neste sentido, o Sr. Presidente da
República, Arthur da Costa e Silva, tem manifestado
que não estamos colaborando quando, apenas para
agradar, fazemos pronunciamentos de louvor e
elogio à administração, pois S. Ex.ª deseja ouvir
críticas também.
No entanto, hoje, inicialmente, no nosso
discurso queremos louvar a atitude recentemente
tomada pelo Govêrno, através das autoridades
fazendárias, qual seja a desvalorização do nosso
cruzeiro na base de 13%. Entendemos, e não apenas
nós, mas as próprias classes conservadoras, que a
medida foi muito acertada, no presente momento.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Com muito
prazer.
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O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Senador
Attílio Fontana, V. Ex.ª diz, aliás com acêrto, que
ocupa a tribuna para elogiar, quando o elogio é
merecido, e criticar quando necessário. Êste deve
ser aliás, o sentimento que deve nortear o
parlamentar, porque, do contrário, seríamos meros
homologadores de decisões do Govêrno. E às vêzes
uma crítica justa provoca uma revisão de atitude. V.
Ex.ª mesmo e eu temos criticado. Não estamos no
sistema do partido único. Mas, por isso mesmo,
quero colocar-me em posição diametralmente oposta
à de V. Ex.ª. V. Ex.ª elogia a desvalorização do
cruzeiro enquanto quero manifestar a minha
apreensão por êste sistema que se vai instalar de
correção cambial, porque sendo a nossa moeda uma
espécie de satélite do dólar, qualquer aumento que
haja sôbre o dólar incidirá inapelàvelmente no custo
de vida. Vai ser a gasolina, o trigo, vai ser tudo. De
maneira que quem está apreensivo com o crescente
aumento de custo de vida, fica ainda mais alarmado.
Confesso a V. Ex.ª que, inclusive, esta posição de se
deixar ao alvedrio do Ministro da Fazenda o aumento
da taxa cambial, faz com que haja uma instabilidade,
uma incerteza, um desestímulo muito grande.
Certamente, quero crer que terão havido razões
fortes, mas devo manifestar a V. Ex.ª que discordo,
data vênia, do seu ponto de vista. Acho mesmo,
perdoe-me V. Ex.ª, com a estima que lhe tenho, que
será a única voz no Brasil a louvar o aumento da
taxa do dólar e a desvalorização do cruzeiro.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Muito grato, nobre
Senador. Reconhecemos que V. Ex.ª tem mantido
também, como nós, uma linha de independência,
mesmo porque, como V. Ex.ª frisou, no Congresso
Nacional não poderíamos agir de outra maneira.
Estamos aqui procurando defender os
interêsses do povo, em primeiro lugar.
Quando
viáveis,
apoiamos
as
iniciativas

do Govêrno e as louvamos. Quando entendemos
que essas iniciativas não merecem nosso apoio, nós
as contestamos e as criticamos.
V. Ex.ª tem mantido essa linha muito louvável,
e nós também pretendemos mantê-la.
Com referência à desvalorização do nosso
cruzeiro, que passou de NCr$ 3,22 para NCr$ 3,65
por dólar, nós louvamos a atitude. As classes
produtoras e, principalmente, os nossos abnegados
agricultores e pecuaristas, estavam sendo de certo
modo sacrificados, de maneira que não podiam
vencer as dificuldades e, com essa desvalorização,
nós teremos possibilidade de aumentar as nossas
exportações, evitando as importações de produtos
similares, que custarão um preço mais elevado.
Não há pròpriamente razão de se preocupar
com uma alta espetacular do custo de vida.
Entendemos que a alta do custo de vida, nesses 8
meses que medeiam o último reajustamento do
nosso cruzeiro ao atual, já se verificou, na base de
13 ou 15%. De sorte que nós entendemos que não
haverá uma alta pròpriamente acentuada em
qualquer produto nacional.
Haverá, sim, uma alta de exportações que
desafogará um pouco o nosso mercado. Como no
caso do milho, existem acumulados grandes
estoques e o mercado internacional não comportaria
as exportações em maior escala, a não ser por um
preço vil, que na verdade daria ao nosso agricultor
menos de NCr$ 6,00 a saca.
O SR. FLÁVIO BRITO: – V. Ex.ª permite-me
um aparte?
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Com muito
prazer.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Senador Attílio
Fontana, é satisfação e não surprêsa para mim ouvir
do eminente Colega essa boa explicação. Esse
aumento do dólar, que também é estudado pela
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classe produtora, nos preocupa na área dos
consumidores, mas a verdade, como bem disse V.
Ex.ª, é que os produtos agrícolas estavam todos
gravosos, porque estávamos exportando por um
preço que não era o real. Temos certeza de que êste
aumento, que varia entre 12 e pouco por cento, virá
dar melhores condições à nossa balança de
exportação e, com isso vamos melhorar essa
descapitalização que está sofrendo a agricultura.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Agradeço o
aparte, nobre Senador Flávio Brito, e o incorporo a
meu discurso como contribuição valiosa ao assunto
que focalizo, qual seja, a recente desvalorização do
cruzeiro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, outra medida
que vem sendo recebida com grande satisfação é a
do câmbio flexível, que acompanhará as variações
da balança de pagamentos. Acredito que poderemos
contar com maior volume de exportação e de receita
de divisas, e, assim, o Govêrno manterá reserva
apreciável de moeda conversível, garantindo a
estabilidade cambial. O câmbio será sempre
modificado, desde que o mercado interno exija tal
medida.
Evitar-se-ão as especulações, verificadas nos
últimos tempos, quando, de um momento para outro,
se fazia uma desvalorização acentuada e brusca da
moeda. Nessas ocasiões, sempre havia aquêles que
conseguiam saber com antecedência a intenção do
Govêrno, daí as grandes especulações.
Felizmente a última desvalorização, há poucos
dias, foi muito bem conduzida e não houve, a meu
ver, quem soubesse dessa decisão que o Govêrno
estava para tomar.
Com
esta
orientação,
o
Govêrno
evitou a evasão de divisas e, também, no
futuro, estará acobertado dessa especulação,
que não será possível, porque o câm-

bio flexível não fará desvalorizações bruscas, mas
lentas e proporcionais, quando isto fôr necessário.
O importante, Sr. Presidente, é que se pode
prever que, com essa orientação, o Govêrno virá
incrementar a produção nacional, quer seja no setor
industrial, quanto no setor agropecuário, porque
estaremos sempre em condições de concorrer no
mercado internacional.
Estaremos,
assim,
fomentando
o
desenvolvimento e a produção, e com ela um maior
mercado de trabalho, tão necessário para atender ao
aproveitamento da juventude, que, em número superior
a um milhão de patrícios nossos, anualmente,
necessita aplicar as suas atividades, o seu trabalho.
De sorte que uma vez que se pensa e se
conduz a política econômico-financeira para
fomentar o desenvolvimento e a exportação, e com
ela uma maior fonte de divisas, devemos aparelhar
os nossos portos para que possam dar vazão a tudo
que temos para exportar, bem como aos produtos de
que carecemos de fora.
Verifica-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que portos brasileiros não estão preparados para
êsse desenvolvimento que todos nós desejamos e
que o Govêrno pretende e luta para conseguir.
Há
dias,
tivemos
notícias
de
congestionamento do Pôrto de Santos, onde uma
grande quantidade de produtos agrícolas estão sôbre
os vagões da Estrada de Ferro Santos–Jundiaí e
Sorocabana, que não puderam ser descarregados
porque o pôrto não tem condições, atualmente, para
atender ao grande movimento de mercadorias que
afluem para ali.
Segundo fomos informados, mil e duzentos
vagões, com aproximadamente 30 toneladas de
cereais e outros produtos, estão no pôrto de Santos
aguardando oportunidade para serem descarregados,
bem
como
navios
que
não
conseguem
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atracar no pôrto, permanecem ao largo, para
poderem, depois, fazer suas descargas.
Com isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
estamos informados de que mercadorias vindas do
estrangeiro, de países que suprem o nosso mercado,
vêem-se acrescidas de 15%, devido à demora na
descarga dos navios.
Além disto, o navio, depois de atracado, tem
uma tolerância de tantas horas e passadas estas,
tem direito de cobrar dos importadores brasileiros
estadia sôbre a carga que êstes vão receber.
De sorte que levamos, assim, uma desvantagem
muito grande e devemos despender divisas escassas
para fazer face à demora com os navios não liberados,
no Pôrto de Santos. E essa desvantagem se estende,
até mesmo, às nossas exportações, porque êstes
navios, quando não podem atracar em seguida, ou
pagam uma estadia para aguardar a oportunidade, ou,
não raro, deixam de completar, de receber tôda a carga
e zarpam com falta de carregamento.
Assim, Sr. Presidente, esperamos que o
Govêrno, juntamente com seus colaboradores, todos
êles homens eficientes, inteligentes e dedicados às
suas atribuições, pense em encontrar uma solução,
para que se possa contar, no futuro, com portos mais
bem equipados e com maior espaço e, até mesmo,
preparar novos portos.
São Paulo, por exemplo, há muito tempo,
reclama o Pôrto de São Sebastião, a fim de poder
desviar parte da carga que aflui para o Pôrto de
Santos. Segundo se diz, haverá então o necessário
espaço para incremento de nossa produção.
Estas, as medidas que o Govêrno vem
tomando, de acôrdo com o que, ainda ontem,
ouvimos do Sr. Ministro da Agricultura. São
medidas preciosas, nas quais todos devemos
confiar. Dêste modo, o nosso grande País – como o
afirmou, recentemente, o Sr. Presidente da Re-

pública – dentro de alguns anos terá condições
econômico-financeiras e sociais tais, que satisfarão,
plenamente, o povo brasileiro e contribuirão para o
suprimento de alimentos a outros povos.
Esperamos, pois, que tais problemas sejam
resolvidos, e que tudo corra para o engrandecimento
de nossa Pátria comum.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Com a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres.
O SR. VASCONCELOS Tôrres (sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje,
sexta-feira, é, assim, um dia bom para um
calidoscópio parlamentar. Tentarei, pois, fazê-lo,
abordando alguns assuntos que alinhei e que
considero de grande interêsse.
O primeiro dêles é sôbre a demissão do
Professor Deolindo Couto, da Presidência do
Conselho Federal de Educação. Êsse educador
patrício,
renomado
neurologista
e
Mestre
universitário, comportou-se à altura da sua tradição,
porque ante às críticas que se faziam àquêle órgão,
renunciou àquela Presidência.
Vendo que o ato se fêz através do Grupo de
Trabalho, criado para a reforma universitária, onde o
Conselho Federal não foi ouvido nem cheirado, nem
poderia ser, êle, que era mandatário dos seus pares,
deu uma verdadeira lição de moral, ao renunciar ao
seu mandato. Assim, deixou a Presidência daquela
instituição responsabilizada, várias vêzes, por mim,
como um dos impedimentos, um dos entraves, uma
das muralhas, um dos obstáculos à reforma
universitária no País.
Das vêzes, Srs. Senadores, em que eu
critiquei o Conselho Federal de Educação, sempre
ressalvei alguns elementos, entre os quais,
justamente, estava o Professor Deolindo Couto.
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Quero, assim, elogiar a atitude de S. Sª, no dia
de hoje, nesta primeira parte da minha intervenção
nos debates no Senado.
Comentarei, ainda, uma parte do famosíssimo
Relatório Meira Mattos, sôbre educação que, se não fôr
reformada, irá ameaçar o programa estratégico do País.
Sr. Presidente Gilberto Marinho, quando eu
critiquei o Conselho Federal de Educação não
pensava, de leve sequer, nem ninguém o sabia, que
o General Meira Mattos iria constituir um Grupo de
Trabalho. Foi muito tempo depois que o Exmo. Sr.
Presidente da República entregou a êsse ilustre
militar a tarefa difícil de examinar o que se estava
passando no terreno educacional da nossa Pátria.
Homem avêsso à publicidade, e nisto o General
Meira Mattos é "milico" tôda a vida, não gosta de sair nas
manchetes. É aquela modéstia do velho verde-oliva que
trabalha silenciosamente, produzindo e não quer as
lantejoulas do noticiário, projetando o seu nome.
Isso se aprende nas Escolas Militares e se tem
que reconhecer que o General Meira Mattos é exemplo
típico da aversão publicitária. Trabalha em silêncio.
Hoje, seu Relatório, já tornado público, consigna uma
parte relativa ao Conselho Federal de Educação que
representa, para mim, uma autêntica vitória.
O General Meira Mattos compreendeu e
apreendeu bem o anacronismo dessa instituição, não
condizente com as aspirações estudantis da nossa terra.
Diz o Relatório Meira Mattos, no seguinte
trecho que peço licença ao Senado para ler:
"Informou-se que quanto a êste nó de
estrangulamento, foi constatada a limitação imposta
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
ao raio de ação do Presidente da República
e do Ministro da Educação e Cultura, pela
soma de podêres atribuídos ao Conselho Federal

de Educação. Observou-se que, em alguns casos, o
Presidente e seu Ministro funcionam como meros
executores de decisões tomadas pelo Conselho
Federal de Educação. Esta soma de podêres é de tal
ordem que sòmente ao Conselho cabe a promoção
de sindicâncias em quaisquer estabelecimentos de
ensino, quando se julgar conveniente. Isto resultaria
numa inversão de hierarquia do Executivo, porque
não pode o Presidente, nem seu Ministro, exigirem
das unidades autônomas do ensino federal, sequer o
cumprimento rigoroso às leis, inclusive em matéria
disciplinar."
A inércia do Conselho Federal de Educação,
formado, em grande parte, de reitores, diretores de
faculdade e até ex-Ministros – e aqui não é do
Relatório Meira Mattos, é a minha parte –, um
dêsses
ex-Ministros,
adversário
sistemático,
principalmente da criação de faculdades de medicina
no meu Estado, Rio de Janeiro...
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Pediria vênia ao Senador Vasconcelos Tôrres para
consignar a visita que, neste momento, faz ao
Senado da República o grande pioneiro da aviação
Charles Lindemberg, famoso cidadão norteamericano, melhor diria, cidadão do mundo.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr.
Presidente, se V. Ex.ª permitir, eu daqui da tribuna
me congratulo com essa visita que, realmente, honra
esta Casa do Congresso Nacional, pelo fato de ser
um pioneiro da aviação mundial, aquêle que, na
década de 20, quando as travessias marítimas ainda
estavam na base do diesel, num aparelho sem
condições, fêz vôo direto Nova Iorque–Paris. E o
General Lindemberg há de receber as homenagens
do Plenário, já que V. Ex.ª, para honra minha,
interrompeu meu discurso para assinalar esta visita.

– 241 –
Eu sei que o General Lindemberg está aqui
não em visita turística. É mensageiro de um grupo do
seu país, que tem as preocupações voltadas para a
defesa da fauna e da flora mundiais.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Pois não.
O SR. RUY CARNEIRO: – Gostaria que V.
Ex.ª, ao encerrar as considerações que vem fazendo
a respeito do eminente filho dos Estados Unidos da
América do Norte, General Charles Lindemberg,
pedisse ao Plenário, embora com pouca freqüência,
hoje, uma salva de palmas que refletisse a satisfação
dos Senadores brasileiros pela presença, em nossa
Casa, dessa notável figura da aviação americana, de
notoriedade mundial.
(Palmas prolongadas.)
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr.
Presidente, esta salva de palmas ao General Charles
Lindemberg é uma homenagem excepcional e S. Ex.ª,
depois que souber a história do Senado, verá que isto
ocorre pela primeira vez. Êste ineditismo, tem,
justamente, sentido cansagratório. Não visa, apenas, ao
cidadão dos Estados Unidos, ao pioneiro da Aviação, ao
cidadão do mundo, mas ao homem que hoje, tem suas
atenções voltadas para a defesa da flora e da fauna
mundiais, o que tanto aflige não só sua terra natal como,
particularmente, a nossa. Entendo que sua presença no
Brasil é a defesa que, no próprio estrangeiro, se faz da
nossa querida Amazônia, dessa intocabilíssima
Amazônia, orgulho de todos nós e que precisa
ter, realmente, a sua fauna e sua flora devidamente
preservadas. Em nome do Senado, Sr. Presidente
Gilberto Marinho, V. Ex.ª fêz o registro e eu não
me podia furtar ao protocolo. As vêzes, êste não
existe em solenidades que não se marcam,
como, por exemplo, visitas informais, pois êste

Plenário vive cheio de turistas. Mas esta, não.
Trata-se de visitante ilustre. Faço, assim,
interrupção nas considerações que
vinha
formulando, para dizer que o Senado da República
se sente honrado com esta visita do pioneiro da
aviação mundial, militar e grande figura humana,
que teve a solidariedade nossa em momentos
difíceis de sua vida.
Aqui seu nome é conhecido e existe,
inegàvelmente, ternura em relação à sua figura.
Estas, as palavras que queria proferir,
interrompendo meu discurso. Sinto-me feliz em
saudar o ilustre visitante e sua comitiva.
Se V. Ex.ª me permitir, voltarei a falar em outro
general: Meira Mattos, êsse nosso nativo, que
realizou êsse belo Relatório do Conselho Federal da
Educação, confirmando, por inteiro, as críticas que
eu havia formulado, seguidamente, desta tribuna.
Pediria, como houve esta deliciosa intervenção
de V. Ex.ª, que a Taquigrafia colocasse em negrito
as palavras do General Meira Mattos, a respeito do
Conselho Federal de Educação, exatamente: "a
inércia", do Conselho Federal de Educação, formado
em grande parte, por diretores da faculdade, reitores
e até ex-Ministros.
Citava eu o caso de um ex-Ministro da
Educação, inimigo da criação de faculdades de
medicina, não só no meu Estado, como em todo o
Brasil, porque, sendo Secretário de Saúde de um
grande Estado, não pode relatar os processos e fica
pedindo diligência. E, a tôda hora, vai uma
determinada informação. Não podendo ou não tendo
tempo para relatar, pede nova diligência, pede
reconhecimento de firmas. Há casos de faculdades,
com seis anos, que querem funcionar e o Conselho,
infelizmente, amarra, impede que se amplie o campo
universitário da nossa terra. Êsse ex-Ministro seria
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um dos responsáveis pelo atraso dos corpos
discente e docente.
Sr. Presidente, V. Ex.ª há de compreender a
nossa vida difícil de parlamentar face às críticas. As
vêzes ouço: o Senador Vasconcelos Tôrres é da
ARENA, entretanto, está atacando o Conselho
Federal de Educação. Como? Não é possível!
Mas, Sr. Presidente, ARENA verdadeira é
esta, que fala e depois chega a oportunidade de se
congratular consigo mesma, pelo fato de que
autoridade insuspeita chega a conclusões idênticas.
Mas o que vemos é a crítica de órgãos anacrônicos,
como êsse Conselho Federal de Educação.
Nesta primeira parte, quero elogiar o Professor
Deolindo Couto, e outro, Sr. Presidente, que já citei
de outra feita, e cujos nomes eu poderia repetir,
porque não têm culpa.
Ontem, quando conversava com o Sr. Ministro
da Educação, aqui, em Brasília, assinalei meu ponto
de vista a respeito do Conselho Federal de
Educação – porque ali êles querem fazer uma
espécie de PETROBRÁS burocrática – intocável;
não se pode tocar.
Quando fiz a primeira crítica, Sr. Presidente,
alguns dos membros do Conselho, com as suas
unhas polidas, e chegando pelos quatro dias de
vilegiatura naquela belíssima Guanabara, crisparamse e se ofenderam, e um dêles usou linguagem um
pouco forte, a que tive oportunidade de dar o trôco
devido, através da Imprensa. Isto porque, apesar de
eu ser um velho parlamentar, ainda tenho em mim
muito do roceiro, muito do cabloco, muito do homem
que não gosta de levar desafôro para casa. Tive o
ensejo também de responder à altura a um dos
Conselheiros; hoje, estou feliz.
Ainda citando o Ministro Tarso Dutra, ontem, S.
Ex.ª me declarava que o Conselho vai caminhar para a
criação de suplentes e também turmas de julga-

mento, porque funciona só um grande plenário, que
não atende às necessidades, ou, melhor dizendo, às
aspirações da mocidade estudantil do Brasil. Haja
vista que no ano retrasado criou-se maior número de
escolas do que no ano passado. É um Conselho, Sr.
Presidente, que não se ajustou à dinâmica moderna
do desenvolvimento cultural, um Conselho parado.
E com que satisfação eu, daqui, endereço um
apêrto de mão ao General Meira Mattos por tê-lo
confirmado no seu relatório. E, quero dizer, creio que
S. Ex.ª não teve tempo de ler o meu discurso; por
isso, não foi meu discurso que o inspirou, foi a
realidade. S. Ex.ª não foi para ali tomado de part pris;
examinou vivamente o que se passava, e chegou à
conclusão. E agora, através do anteprojeto da
reforma universitária, êsse Conselho vai ter
amputadas várias de suas atribuições em benefício
do desenvolvimento da política universitária do nosso
País.
Esta, Sr. Presidente, a primeira parte, aliás,
poderia dizer a segunda, porque V. Ex.ª me ensejou
uma segunda intervenção no dia de hoje. Mas,
falando em Conselho Federal de Educação, portanto,
em jovens, em Universidades, eu gostaria que V.
Ex.ª me permitisse dar ciência à Casa de uma carta
que recebi dos Estados Unidos, escrita por um jovem
universitário da minha terra, Arinos Matos Filho,
nome conhecido, porque seu pai foi Deputado
Federal, de grande atuação neste Congresso.
Sr. Presidente, vivo criticando o Itamarati, e
uma das teses que tenho sempre procurado
defender é de que não é só o Embaixador que faz a
promoção do País. Esta também se faz através da
arte, através da cultura, através da literatura, e,
principalmente, através da música.
Não sei se foi o grande compositor
Humberto Teixeira, o criador do baião, quem,
no
tempo
do
Presidente
Juscelino
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Kubitschek, empreendeu uma viagem em missão
musical pela Europa. E se dizia que até então a
melhor Embaixada do Brasil, tanto na França, quanto
na Inglaterra, quanto em Portugal, na Espanha e
outros países, era a música brasileira.
Agora, Sr. Presidente, nos Estados Unidos,
juntamente com o jovem Arinos Matos Filho, está um
cidadão da minha terra, Marino Matos Filho – a ponta
de bairrismo os Srs. Senadores queiram perdoar,
porque ontem, também, vibrei como fluminense
quando o Professor Sérgio Pôrto, filho do meu
estado, antigo colega de ginásio, fêz o seu
depoimento na CPI que está apurando as causas de
emigração de cérebros brasileiros, principalmente de
físicos nucleares e matemáticos para o exterior.
O que me faz ler um trecho da carta é que, na
Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, no
Capitólio, um representante elogiou o trabalho de
Sérgio Mendes.
Ora, Sr. Presidente, quanta coisa negativa tem
sido focalizada, tanto na tribuna do Senado
americano,
quanto
na
da
Câmara
dos
Representantes! E, no entanto, os represtantes
americanos aplaudiram, de pé, o conjunto de Sérgio
Mendes, composto por jovens do Estado do Rio, e
que, em 90% de suas atuações, executa música
brasileira. O conjunto brasileiro encontra-se
atualmente na Califórnia.
E Arinos Matos Filho nos fala também da
propaganda de Brasília. Naquela nação se
conhece mais sôbre Brasília do que em nosso
próprio País.
São êsses golpes de audácia, de arrôjo que se
transformam em política, e política efetiva de
relações exteriores.
É com orgulho que registro êsses fatos em
minha fala.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª dê como lida a
carta, e a encaminhe à Taquigrafia.

Eis uma notícia para os que não acreditam na
Voz do Brasil. É que a Voz do Brasil, com quatro
horas de diferença, é ouvida por todos os brasileiros
nos Estados Unidos, e por êsse mundo afora.
O SR. RUY CARNEIRO: – O Serviço de
Radiodifusão do Senado, indiscutivelmente o grande
veículo da divulgação dos nossos trabalhos em
Brasília, vamos dizer sinceramente, é que nos salva
perante a opinião pública do Brasil através da
imprensa. Digo-o assim, porque as divulgações são
filigranas de notícias. O Serviço de Radiodifusão do
Senado presta grande ajuda ao parlamentar
brasileiro, não sòmente a esta Casa, como também à
outra do Congresso.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Inclusive,
nobre Senador Ruy Carneiro, se estivesse em
funcionamento a Rádio do Congresso em ondas
curtas, estariam tendo grande divulgação os nossos
trabalhos parlamentares. Por isso, Sr. Presidente, eu
pediria – se V. Ex.ª concordar – que os nomes que
citei, fôssem divulgados, porque, se na Câmara
Americana êles têm repercussão, aqui, na Câmara
brasileira, no Congresso brasileiro, é justo também
que seus nomes sejam referidos.
Sr. Presidente, ainda no meu calidoscópio
sexta-feirino, embora ràpidamente, porque sinto
haver inquietação oratória nas minhas adjacências,
quero referir-me a um projeto apresentado e que
beneficia os ex-combatentes.
Recebo carta de um dos Presidentes da
Associação dos ex-Combatentes no Estado do Rio
de Janeiro que me pede seja o projeto atual
emendado ou outro apresentado, permitindo que
seja computado, como tempo de serviço, para efeito
de aposentadoria aos 25 anos de serviço nas
repartições públicas federais, autárquicas e
paraestatais e na Previdência Social, INPS, todo e
qualquer serviço militar prestado pelos excombatentes.
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Êste assunto, Sr. Presidente, vou encaminhar
à Assessoria do Senado, mas a êle quero referir-me.
Hoje, pràticamente última sessão da semana –
amanhã já não poderemos realizar os nossos
trabalhos –, presto daqui uma homenagem, para
mim e para todos, à maior figura de estadista
já surgida na América Latina, figura cuja dimensão
se projeta através da História Pátria. Apesar de morto,
ainda é citado, ainda é lembrado, ainda é seguido,
ainda é estimado e ainda é discutido – Getúlio Vargas,
que reverenciamos hoje, independentemente das
nossas legendas partidárias. Na história do civismo
brasileiro, atualmente, já não existem mais duas
opiniões a seu respeito. É uma só, sôbre a probidade,
sôbre a capacidade, sôbre o descortino administrativo,
sôbre a coragem exemplar de um estadista que deu o
primeiro
passo
na
arrancada
do
nosso
desenvolvimento econômico! Antes dêle, o Brasil
situava-se como país exportador de sobremesas;
éramos, nas estatísticas, apresentados simplesmente
pela quantidade de café ou de bananas que
mandávamos para o exterior. Depois dêle, veio a
instalação da indústria pesada; veio Volta Redonda;
veio a Companhia Nacional de Álcalis; veio uma, Sr.
Presidente – e tenho a impressão de que, lá em cima,
Getúlio Vargas há de estar muito triste, porque deixou
de pertencer ao patrimônio nacional e foi para as
mãos de um grupo estrangeiro –, a nossa querida
Fábrica Nacional de Motores, situada no Município de
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro;
depois, veio aquela emprêsa, hoje uma das maiores
do mundo, a PETROBRÁS, que ninguém tem
coragem de tocar, porque pertence, realmente, ao
nosso País. A sua intocabilidade nasceu com a Lei nº
2.004, de Getúlio Vargas. Depois, nasceu a
ELETROBRÁS, muito nossa, que representa motivo
de ufania – não poética, mas realística. Tudo isto se
deve a êsse grande, a êsse imortal, a êsse
extraordinário líder, não apenas da Améri-

ca Latina, mas de tôdas as Américas, que haveria de
tomar a decisão suprema da auto-eliminação,
fazendo com que sociólogos e psicólogos
modificassem a interpretação do suicídio, que, para
êles, na letra fria da ciência, representa um gesto
extremo do desespêro e da covardia. Getúlio Vargas
mostrou que o suicídio, no seu caso, foi o mais alto
ato de coragem já praticado por um brasileiro, nesta
terra.
Permita V. Ex.ª que eu registre, também, nesta
minha fala, as comemorações que, amanhã, terão
lugar em vários pontos do País, em homenagem a
tão eminente figura sôbre quem – como dizia há
pouco – não existem duas opiniões. O Presidente
Castello Branco, em Volta Redonda, não se furtou de
elogiar Getúlio Vargas, arrancando da massa
operária aplausos prolongados, assim como o atual
Presidente Costa e Silva e outros que se situam
como estadistas na História da nossa Pátria.
Sr. Presidente, pediria a V. Ex.ª constasse da
Ata dos nossos trabalhos esta homenagem que ora
presto. Outros oradores, certamente, lembrar-se-ão
da data de amanhã, numa homenagem que o
Senado jamais deixou de prestar, como V. Ex.ª que,
pela primeira vez, desde que exerce mandato de
Presidente, está ouvindo, quando, em época alguma,
deixou que esta data passasse sem um registro
especial. Em abono da verdade histórica, quero dizer
que, como Presidente, V. Ex.ª falará depois,
sofrendo, por certo, pela primeira vez, que alguém
lhe tenha antecipado. Na verdade, V. Ex.ª, como
todos os Senadores, rendendo um tributo a essa
excelsa figura, não homenageia a êle, mas à Pátria
que êle amou, e que quis ver engrandecida.
Sr. Presidente, vou encerrar minhas
considerações, pedindo a V. Ex.ª permissão para
enviar à Mesa os seguintes requerimentos:
– Ao Ministério da Saúde, solicitando
informações
sôbre
construção
da
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sede própria do Centro de Saúde do Município de
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro;
– Ao Ministério dos Transportes – DNER–,
solicitando informações sôbre pavimentação da
Estrada Automóvel Clube, entre a Rodovia
Washington Luiz (Santa Cruz da Serra) e a
localidade de Parada Angélica, Município de Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro;
– Ao Poder Executivo, através do Ministério do
Trabalho e Previdência Social – INPS, sôbre nãoconcessão de aposentadoria a funcionários da
Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda,
Estado do Rio de Janeiro; Ao Poder Executivo,
através do Ministério do Trabalho e Previdência
Social sôbre construção de Centro de Recuperação
de Mendigos, em Duque de Caxias, Estado do Rio
de Janeiro;
– Ao Poder Executivo, através do Ministério da
Educação e Cultura, sôbre convênio para
reequipamento de Universidades brasileiras;
– Ao Poder Executivo, através do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral, sôbre o
Escritório da Reforma Administrativa; Ao Poder
Executivo, através do Ministério das Minas e Energia
– Eletrobrás, –, sôbre extensão de rêde de
distribuição de fôrça e luz aos Bairros de Caxias e
Vila do Carmo, em Macaé, Estado do Rio de Janeiro;
– Ao Poder Executivo, através do Ministério
dos Transportes – DNER –, sôbre construção de
eixo rodoviário no Município de Nova Friburgo, que
dará acesso ao norte e sul do Estado do Rio de
Janeiro;
– Ao Poder Executivo, através da Prefeitura do
Distrito Federal, sôbre construções no Plano-Pilôto.

Estou enviando, também, Sr. Presidente, à
Mesa, um projeto de lei, a cuja leitura V. Ex.ª
mandará proceder, criando medidas de estímulo à
Educação à Cultura e à Pesquisa, através de
estímulos fiscais.
E mais:
– Requerimento pedindo a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial intitulado
"Opressão Total", publicado no Jornal do Brasil, do
dia 22-8-68, em anexo.
– Requerimento à Mesa pedindo que, ouvido o
Plenário, seja transcrita nos Anais do Senado a
entrevista concedida à Imprensa pelo Ministro do
Exército, General Lira Tavares, publicada no Diário
de Notícias, do dia 23-8-1968, em anexo.
E, finalmente, requerimento no sentido de que,
ouvido o Plenário, o Senado envie, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, a Sua Santidade
o Papa Paulo VI, gloriosamente reinante, suas
congratulações pela Encíclica "Humana Vitae", cujos
têrmos, além de tocar bem fundo a sensibilidade da
América Latina, dão alento aos que lutam para que o
vazio do nosso Continente seja preenchido por uma
população mais numerosa e que venha ocupar êste
vasto território, definitivamente, a fim de que se
garanta uma posição estrategicamente progressista
do desenvolvimento econômico.
E, finalmente, Sr. Presidente, um último
requerimento de informações; ao Ministério dos
Transportes – DNER – sôbre assinatura dos
contratos de financiamento para a ponte Rio-Niterói."
É êste, Sr. Presidente, o caleidoscópio sextafeirino que anunciei a V. Ex.ª e que, agora, chega ao
fim. Muito obrigado. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR VASCONCELOS TORRES EM SEU
DISCURSO
Los Ângeles, agôsto 8, 1968
Meu caro e nunca esquecido Sr. Vasconcelos
Os Estados Unidos vão bem, parece. Pelo
menos, melhor do que nós.
E o Sr.?
Comigo, as coisas se sucedem num ritmo
veloz. Tenho viajado através de quase todo o País,
visto muito, compreendido muito.
O Brasil está presente, de um modo
impressionante, nesta viagem. Sou testemunha da
importância que representa a música brasileira por
aqui. Creio que ela tem feito muito mais que os
organismos oficiais. Sérgio Mendes e o grupo "Brasil
66" tornaram o Brasil conhecido a um ponto
inacreditável. Estive nos Estados de Wisconsin,
Illinóis, Missouri, New York, Luisiana, Alabama,
Geórgia, Califórnia, Texas, Nebraska, Colorado,
Oregon e Washington; na Capital e na Colúmbia
Britânica. Em todos êstes lugares, vi multidões (num
total de mais de 250.000) aplaudirem, de pé, a
música do Brasil. Já não falo das grandes cidades,
como N. Y., onde cada "show" foi quase um delírio
(em Central Park, 30.000 pessoas estiveram
presentes), mas me refiro às pequenas, como
Racine (Wisconsin), Aubsurn (Alabama), Sabboda
(Texas), O'Mabra (Nebraska), e outras. O americano
médio já sabe que o Brasil não é a Capital de
Buenos Aires; já sabe que falamos português e não
espanhol; já sabe que somos um imenso País. Tudo
isso com um entusiasmo comovente.
Pois bem, aqui, quando um eleitor acredita
ter razão para tanto, escreve ao seu Congressman!
Estou, portanto, escrevendo ao meu. Acabo
de saber que o Sérgio recebeu, durante a
temporada em Washington, D.C., uma citação
elogiosa no Congresso, feita pelo Deputado

Robert L. Leggrett e transcrita nos Anais da Casa.
Fiquei decepcionado. Gostaria que o Congresso
Brasileiro reconhecesse isto primeiro. Mas, sei da
indiferença oficial que grassa no nosso País. A não
ser a homenagem do povo. Creio que só a Prefeitura
de Niterói concedeu ao Sérgio uma recém-criada
medalha. A êste homem, que movimenta multidões
nos Estados Unidos e no Japão (onde detém o maior
índice de audição do país), só coube o silêncio oficial
de seu próprio torrão natal.
O que não consigo compreender é como pode
um Govêrno desprezar um fator tão intenso de
propaganda e aproximação. Sabendo das falhas
quanto à informação no Brasil, apressei-me a
conseguir cópias dos documentos do Congresso,
que remeto ao Sr.
Quanto ao mais a política vai fervendo. À
maneira americana, sem grito e sem carnaval, mas
vai. Há uma certa tensão no ar. Entretanto, houve,
até agora, pouca violência e, tanto quanto sei,
apenas em Cleveland ocorreram distúrbios raciais.
Esperava-se alguma agitação em Detroit e
Washington, mas nada aconteceu.
Na Califórnia, onde estou vivendo, ao que
tudo indica, a guerra pela indicação maior, entre
Nixon, Reagan e Rockefeller, parece está ficando
favorável aos piores: Nixon ou Reagan. Talvez
Nixon. Isso, quanto aos Republicanos. Na área
Democrática, creio que o Vice-Presidente Humprey
vai perder para McCarthy. É o que transparece. A
perda de Bob Kennedy é muito, muito mais
catastrófica do que pode parecer à primeira vista.
Ás vêzes é bastante difícil compreender êste país.
Mas é possível readquirir-se a esperança quando
se está, como eu estive, com um homem da
têmpera do Reverendo Abernathy, quando se pode
ver até onde alcança um tal poder de boa vontade
e fé no futuro. Há instituições verdadeiramente
estúpidas neste país, mas creio que são mi-
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noritárias e que serão proscritas, mais cedo ou mais
tarde, pela grandeza de homens como os Kennedy,
o Pastor King e o Reverendo Abernathy.
Fico aqui até fins de setembro. Se puder ser
útil, peço ao Sr. não hesitar em escrever-me.
Recomendo-me à sua família.
Um grande abraço.
(Assinatura ilegível.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de início, devo fazer minhas as
palavras proferidas pelo nobre Senador Vasconcelos
Tôrres, que se juntou a nós na prestação da
homenagem que nos traz à tribuna. Em tôrno dela,
Sr. Presidente, preferimos registrar o que
consideramos uma visão pessoal da História e do
momento político da nossa Pátria.
Se tem sido, nos anos passados, um ato de
reconhecimento histórico a homenagem que se
presta ao Presidente Getúlio Vargas na data de sua
morte, agora, neste momento, o 24 de agôsto torna,
além de justa, bem oportuna, a nossa manifestação.
A passagem dos anos impôs esta realidade, sendo
pacífico o conceito de que o saudoso político foi um
estadista em tôda a extensão da palavra. Êle sentiu
e revelou a mudança da sociedade em relação à
história; fêz o possível para objetivar em lei, códigos,
atos administrativos e políticos os imperativos das
transformações. Numa fusão de coragem e
paciência, generoso e compreensivo com o passado,
não deixou que êste continuasse a dominar com
suas cargas o presente e muito menos impedisse o
lançamento dos fundamentos para a construção do
necessário e inevitável futuro.
Nenhum governante, durante o exercício
do cargo, foi mais combatido do que êle.
Tôdas
as
prevenções
e
tôda
sor-

te de obstáculos esmeraram-se em lhe antepôr,
certos estavam de que realmente surgira um homem
capaz de abolir velhos e injustos privilégios, com
capacidade de incorporar ao quadro social brasileiro
os servos da gleba e o trabalhador marginalizado,
que revelava o propósito de trazer para dentro do
País o centro de decisão das questões e problemas
brasileiros, que sabia onde se localizavam os
entraves ao desenvolvimento de nossa economia e
inteligentemente, despistando, no que podia, a quinta
coluna interna, programara a nossa siderurgia, a
PETROBRÁS, a ELETROBRÁS e tantas outros
lançamentos de infra-estrutura. Um homem assim,
precoce para o Brasil daqueles dias, tinha de ser
combatido sem cessar, impiedosamente, com tôdas
as armas possíveis, inclusive, e especialmente, com
o empresariamento dos controladores dos meios de
divulgação. Foi conseguido, por fim, o objetivo
imediato dos inimigos do Brasil que se animava. O
planejamento anti-brasileiro alcançou naquele 24 de
agôsto a morte física de Getúlio Dorneles Vargas.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. BEZERRA NETTO: – Com todo o
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – É uma grande
felicidade para todos nós podermos falar algo sôbre
Getúlio Vargas, neste dia de tristeza para o Brasil. Foi o
maior líder brasileiro, patriota, capaz, honesto, com uma
inteligência magnífica. Lutou por um Brasil melhor,
lançou as bases de uma nação moderna. Deu ao nosso
operariado e aos nossos industriais um nôvo sentido de
desenvolvimento. Surgiu dentro do Brasil uma nova era,
a Nação cresceu, tomou embalo, tomou aquêle rumo
que nós todos desejamos, de um dia falar de igual para
igual, em qualquer parte do mundo em que se
apresente. A homenagem que V. Ex.ª presta a êsse
grande brasileiro, tenho a certeza de que
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é a verdadeira homenagem de todos os brasileiros.
O SR. BEZERRA NETO: – V. Ex.ª Senador
José Ermírio, com a autoridade dos grandes
produtores e criadores das riquezas brasileiras,
traçou em rápidas linhas o conjunto verídico das
qualificações postivas do Presidente Getúlio Vargas.
Mas os promotores da tragédia logo se deram
conta do lôgro. O pensamento e as diretrizes do
Presidente Vargas continuaram a conduzir a Nação.
Alguns dos seus sucessores não souberam
apreender das lições e da segurança que o sacrifício
do eminente patriota lhes deixara. Tiveram de plano
a concessão de governar até o último dia do
mandato, condição esta recusada ao morto que hoje
reverenciamos.
Neste Brasil que vamos vivendo, conturbado e
dividido no contexto de um mundo, por sua vez,
contraditório e empolgado de injustas violências,
deveríamos, nesta data, mobilizar reflexões e
conduzí-las à busca de uma saída lógica para o
impasse nacional. O que nos parece fácil fazem
injustificadamente cheio de dificuldades, com as
aparências
do
impossível.
Essa
aparente
impossibilidade resulta de sucessivos êrros e
abdicações do que hoje chamamos a classe política,
por outros denominada de poder civil, por
fim desaguados na impressionante ausência
de liderança. A despeito da dominante filosofia
do coletivismo moderno do impessoalismo das
idéias políticas e teorias sociais, "o homem ainda
é a medida de tôdas as coisas" e para a realização
de qualquer plano. Estamos em perplexidade e
atônitos.
Para falar de nossa sofrida e marginalizada
classe política nós, humilde eleitor, poderíamos
perguntar: Onde um líder que tenha mensagem
para captar, modelar e conduzir os anseios
e pressões dos vários setores da sociedade
brasileira? Onde está o Chefe para nos ditar
uma
diretriz
objetiva,
simples,
mas

concreta? Quem nos mobiliza para um roteiro claro e
através do qual mostre o rumo para alcançarmos as
etapas do desenvolvimento dêste País? Quem se
propõe a fundar um partido político no sentido de
congregar as vontades dispersas por êste Brasil,
desejosos todos, não de empregos públicos, mas de
cooperar num programa de criação de riquezas e de
domínio da estagnação? Qual o líder político que se
mostra de público, libertando-se de frases feitas,
generalizantes e abstratas, para chefiar os que querem
liberdade com austeridade, trabalho com disciplina, e
segurança social, partidos com órgãos dirigentes
escolhidos de baixo para cima, pela vontade dos seus
filiados inscritos na forma de uma lei? Onde está êste
homem para demonstrar a falência das últimas
gerações políticas e de que é possível reerguer a
Nação das cinzas desta pasmaceira? Para atender a
esta e outras aflitivas interrogações o Brasil está em
suspense, já considerado por muitos apático,
desanimado, vencido.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. BEZERRA NETO: – Pois não.
O SR. RUY CARNEIRO: – Em 1965, fui
distinguido pelo meu Partido para fazer a oração do
dia 24 de agôsto em homenagem ao grande
Presidente Getúlio Vargas. Em 1966, se não me
falha a memória, o eminente Senador pelo Estado de
Minas Gerais, Nogueira da Gama, foi o privilegiado
de fazê-lo em nome do nosso Partido e do povo
mineiro, que representa nesta Casa. Em 1967, falou
brilhantemente o representante do Amazonas,
Senador Edmundo Levi; e agora, em 1968, o
distinguido pelo nosso Partido para tão honrosa
tarefa está sendo V. Ex.ª, Senador Bezerra Neto,
vibrante orador que o Estado de Mato Grosso
mandou ao Senado, Casa que também teve como
um dos seus membros o saudoso Presidente
Vargas. Também devemos salientar a constante
presença do preclaro Presidente Gilberto Marinho,
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gaúcho de nascimento e político no Estado da
Guanabara, onde o magnânimo Presidente morto foi
sempre idolatrado pela sua brava gente. Hoje, como
nos anos anteriores e dentro em pouco, o teremos
no Plenário com a sua palavra fácil, sincera e
brilhante, a discorrer como está fazendo V. Ex.ª
sôbre Getúlio Vargas, a sua vida e a sua obra,
indiscutivelmente tão grandes quanto é o nosso
Brasil. Êle com aquêle equilíbrio excepcional, era, na
realidade, como Presidente da República, o grande
defensor do pobre, o grande orientador, o grande
líder dos trabalhadores brasileiros em que êstes
depositavam uma justa e absoluta confiança. Fui
auxiliar de S. Ex.ª, distinguido pela sua confiança e
por sua amizade generosa que guardarei com o
maior respeito e afeto como dádiva do céu. Conheci
de perto a magnanimidade do estadista morto, razão
por que tenho tanta veneração à sua memória. Até
hoje, a Nação chora a sua ausência. No final do
discurso do Senador pelo Estado do Rio, o nosso
eminente
colega
Vasconcelos
Tôrres,
fêz
S. Ex.ª uma síntese da obra realizada por Getúlio
Vargas. V. Ex.ª a está complementando com o
talento e a sensibilidade que possui, porque para
falar de Getúlio Vargas é preciso que se tenha
sensibilidade.
O SR. BEZERRA NETO: – Muito obrigado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Ouvi com
satisfação e enternecimento o aparte do Senador
de nosso Partido, representante de Pernambuco,
Senador José Ermírio, citando sobretudo a
maneira como êle defendia os interêsses da nossa
Pátria e do trabalhador, e procurava promover o
engrandecimento do Brasil. Perde a extensão
dêste aparte, reflexo do que vai no meu espírito,
quando me ocupo do saudoso, magnânimo
Presidente Getúlio Vargas. Quero solidarizar-se
com V. Ex.ª em meu nome e da Paraíba, nesta
hora em que V. Ex.ª é distinguido pelo nosso

Partido para falar e exaltar a memória do grande exPresidente.
O SR. BEZERRA NETO: – As palavras do
eminente Senador Ruy Carneiro refletem a
sinceridade, a generosidade, a coragem de um
paraibano autêntico, franco, como é S. Ex.ª.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. BEZERRA NETO: – Pois não.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Em várias
ocasiões, tenho ocupado a tribuna do Senado, como
o fiz também na Câmara, para falar sôbre a vida e a
obra do excelso e saudoso Presidente Getúlio
Vargas. Por isso, é com grande emoção que me
associo às palavras com que hoje V. Ex.ª relembra a
atuação e a passagem dêsse grande brasileiro na
vida pública do nosso País. V. Ex.ª registrou, ainda
há pouco, com muita segurança, muita oportunidade,
no seu brilhante discurso, o vazio que hoje sentimos
em matéria de liderança política no País, tendo
formulado, com essa mesma firmeza e oportunidade,
diversas perguntas. V. Ex.ª poderia acrescentar a
essas indagações o seguinte: onde está, no Brasil,
homem que se apresente em condições de realizar a
obra que Getúlio aqui realizou, no meio dos
entreguistas e sob a pressão dos estrangeiros para
que êste País caminhasse sob o influxo dos
interêsses de fora e não apenas visando os
interêsses da sua própria independência e
emancipação? Onde está êsse homem que tem a
coragem cívica e patriótica de erguer a sua voz e a
sua ação dominadora para realizar aquilo que êle fêz
e que, afinal, ajudou a contribuir para a sua própria
morte? V. Ex.ª formule mais essas perguntas e
verificará que, como as outras, não terão, também,
resposta. Isso significa o que V. Ex.ª já deixou
registrado: Getúlio ainda não encontrou em
nosso País, infelizmente para a nossa terra, um
substituto à altura de corresponder às necessidades
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e aos anseios do povo brasileiro e daquilo que temos
de fazer para o futuro da nossa Pátria. Receba V. Ex.ª
nosso aplauso, pois, com muita autoridade, fala em
nome do nosso Partido, que, neste momento, não
pode, de modo algum, deixar de se manifestar sôbre a
vida e a obra do grande ex-Presidente que se sacrificou
para marcar, com o exemplo da sua vida, um ponto
importante nas atividades do País, para deixar
consignado que não se leva uma nação à prosperidade
por meio de golpes armados, por meio de revoluções,
por meio de derramamento de sangue, mas, sim, pela
realização de uma obra revolucionária dentro da paz,
da ordem e do progresso. Muito grato a V. Ex.ª pela
concessão do aparte.
O SR. BEZERRA NETO: – Tem razão V. Ex.ª,
Senador Nogueira da Gama.
Perguntas como estas que V. Ex.ª entende
devam ser formuladas, já estão bem vivas na
consciência e no coração do nosso povo. As
interrogações que aqui fazemos dirigimo-las aos
políticos, às cúpulas do País. No que tange à vida da
Nação, no que tange aos prejuízos que Brasil tem
tido, todos os fatos negativos já foram julgados pelo
nosso povo e fizeram crescer a figura do homem, o
vulto que neste momento homenageamos.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Permite-me
V. Ex.ª um aparte?
O SR. BEZERRA NETO: – Pois não!
O SR. SENADOR CARLOS LINDENBERG: –
Senador Bezerra Neto, quero solidarizar-me com V. Ex.ª
pela homenagem que hoje presta à memória do nosso
inesquecível Presidente Getúlio Vargas. E o faço não
apenas em meu nome particular ou em nome do Espírito
Santo, faço-o também, em nome da Aliança Renovadora
Nacional, que, para isso, fui credenciado. Todos nós, do
Partido, como povo que aqui representamos, como a
nossa
Bancada,
reconhecemos
que
os

serviços prestados por aquêle grande brasileiro à
nossa Pátria foram os mais relevantes e que o povo
brasileiro jamais poderá esquecer! De modo que,
tôdas homenagens que se prestarem a Getúlio
Vargas neste País, serão ainda poucas, pelos
serviços que êle prestou a esta grande Nação.
Solidarizo-me com as palavras de V. Ex.ª fazendo
justiça àquele que tanto amou não apenas aos
pobres brasileiros, mas a tôda esta Nação, a todos
os brasileiros, procurando com a sua inteligência,
com o seu esfôrço, com o seu trabalho, com a sua
visão política, fazer um Brasil cada vez maior, um
Brasil que pudesse ocupar entre as nações do
mundo o lugar que lhe foi reservado.
O SR. BEZERRA NETO: – V. Ex.ª Senador
Carlos Lindenberg, fala com muita autoridade moral,
quando pessoalmente se solidariza com estas
homenagens, tanto por que V. Ex.ª, na sua vida
política, numa coerência ininterrompida, sempre
reconheceu o valor, a capacidade e o patriotismo do
Presidente Getúlio Vargas. E, quando V. Ex.ª fala em
nome da Aliança Renovadora Nacional, traz
subsídio, apoio àquilo que afirmamos de início – hoje
é ponto pacífico que ninguém mais discute, no
avançar dos tempos, a figura excepcional de
estadista e patriota que foi Getúlio Dornelles Vargas.
Sr.
Presidente,
voltando
às
minhas
considerações um tanto impessoais.
É claro que não foi por vontade, nem
deliberação consciente, que os políticos chegaram a
esta situação. Mas a história da República tem esta
constante: o chamamento de fôrças fora da política
para resolver os casos políticos. Na cadeia das
deformações esta conduziu centralmente ao atual
artifício.
Há uma grande vaga, um alto cargo vazio em
nossa Pátria. É o lugar destinado a um líder.
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O preenchimento desta vaga será o sinal
verde de um ponto de partida a fim de se suprir os
anseios dos outros milhões de patrícios que pedem
trabalho no vazio nacional.
Não se faz com êste apêlo a apoteose do
carismatísmo, mas o guia, o chefe, o líder, não se
dispensa na família, na emprêsa, nas comunidades.
Razões damos ao locutor esportivo do rádio
quando exalta o indivíduo competente...
As teorias, seus programas políticos,
necessitam de instrumentos de formalização, os
partidos, mas nada disto terá vida, desenvolvimento
e vitória, se não surge o dirigente que empolga e
mobiliza.
A falta dêle explica liminarmente a falência dos
partidos, instrumentos da democracia, do mesmo
modo em que se revela a fonte esclarecedora do
impasse político em que se acha o Brasil.
Nós, os políticos, temos, através das
purgações por que passamos, de tirar lições cívicas
de uma autocrítica.
É bem certo que tais erros não absolvem os
que, no uso da fôrça, demitiram e conservam
proibidos de um mínimo de opinião ou direito político,
figuras respeitáveis, brasileiros dignos, dirigentes
de núcleos valiosos da população do País. Os
autores de tais supressões terão muito que fazer
ainda, retificando atos, se querem a absolvição da
histórica.
Há pouco, na cidade de Corumbá, ouvindo
durante mais de hora uma explanação políticohistórica
do
ex-Presidente
Jânio
Quadros,
impressionaram-nos, nela, determinada passagem.
Sua Excelência mostrou que tôdas as Constituições
elaboradas por constituintes, representantes políticos
das estruturas brasileiras, levavam aos limites do
impossível o exercício de uma eficaz administração
pública.

V. Ex.ª, Senador Carlos Lindenberg, como
antigo chefe do Executivo no Estado do Espírito
Santo, deve ter mais ou menos idéia das dificuldades
encontradas no exercício do mandato de
Governador, sem desdouro do funcionamento dos
podêres.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – É certo. E,
se me permite, costumo dizer, e ainda hoje disse a
um dos candidatos à governança de um dos Estados
do País: Fico admirado de ver como é que um
homem, espontâneamente, se candidata a
Governador de Estado, tais são as dificuldades que
experimenta, que realmente só quem não as
experimentou ainda é que pode desejar ser
candidato. Com estas palavras, quero dar resposta
ao que V. Ex.ª acaba de dizer sôbre as dificuldades
que encontrei, principalmente de material humano.
O SR. BEZERRA NETO: – Conhecendo,
como conhecemos de perto, vários outros dramas de
governadores no Estado de Mato Grosso, podemos
abonar as observações autorizadas de V. Ex.ª.
Sr. Presidente, disse-nos o Sr. Jânio Quadros
que a Constituição que realmente funcionou, para
propiciar transformação mais profunda na legislação
dos códigos e na economia, foi uma constituição
outorgada, a de 1937, onde um chefe se destacou
para dialogar diretamente com o povo. O Sr. Jânio
Quadros abriu uma exceção, na relação histórica,
para o Sr. Juscelino Kubitschek. Mas, se bem nos
lembramos, disse dêle ser possuído de um
entusiasmo tal, que tornava um tanto secundária a
Carta de 46. Todavia, ao quinto ano, chegara ao
limite do impossível, não teria, no sistema, condições
de carregar outro qüinqüênio.
Êste exemplo foi mostrado para que os políticos,
se querem dar autenticidade a uma revolução, elaborem
pelos seus representantes, instrumentos capazes
de substituir o arcaísmo de nossas estrutu-
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ras econômicas e sociais, varrendo viciosos e
emperrantes ornamentos.
Como dissemos de início, Senhor Presidente,
as homenagens à memória de Getúlio vargas, na
ante-data de seu falecimento, entendemos cabíveis,
estas simples, porém, sinceras, reflexões do quadro
atual brasileiro.
Pode-se reordenar politicamente o Brasil, a
nosso ver com os instrumentos da própria
Revolução. Se nós aplicarmos o Código Eleitoral
de 1965, com a Lei Orgânica dos Partidos da
mesma data, mesmo abrandando certos aspectos
de seu rigorismo, e inserindo outros, tais como a
proibição de coligações partidárias e até a
vinculação do voto, teríamos, neste País, pela
primeira vez, partidos autênticos, em número bem
reduzido, a não facultar a antiga e escandalosa
dança das legendas. Poderia não ser solução
perfeita,
pois
inexistem
soluções
ideais,
definitivas,
nos
instrumentos
formais
da
democracia. Seria, contudo, o indispensável
marco essencial juntando-se prèviamente o
perdão e a concórdia dos brasileiros para a nossa
transformação histórica, o nosso desenvolvimento
econômico-social, a afirmação democrática do
nosso povo.
Abriríamos de logo uma absorvente fase
eufórica de reformulação político-nacional, em que o
Executivo seria aliviado de críticas e teria mais
tempo para administrar. Estas linhas gerais de uma
solução assemelham-se para nós, sem dúvida, com
a simplicidade de um ôvo de Colombo.
Devemos confiar no futuro de nossa Nação.
O exemplo de Getúlio Vargas continua sua
trajetória e êle despertou consciências que não
deixarão o Brasil soçobrar. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Com a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro.

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, pretendia ontem fazer, aqui, um
comentário como aplauso à homenagem prestada,
no Rio de Janeiro, à Sra. Niomar Moniz Sodré
Bittencourt. Trata-se da Diretora-Presidente do
Correio da Manhã, viúva do meu saudoso amigo Dr.
Paulo Bittencourt.
Não é tarefa fácil, ao contrário, espinhosa e
difícil, o dirigir jornal como o Correio da Manhã, com
a sua tradição. Foi êle fundado por Edmundo
Bittencourt, gaúcho combativo, que levou, sempre, o
seu jornal a tremendas lutas, razão por que, no Rio
de Janeiro, até hoje, conta com a simpatia popular.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Sociedade
Brasileira de Geografia destacou um dos seus mais
eminentes membros, o Marechal Floriano Peixoto
Keller, meu velho amigo, para fazer a entrega à D.
Niomar Moniz Bittencourt, do titulo de Sócia
Honorária daquela entidade.
A solenidade da entrega do diploma se
verificou na redação do Correio da Manhã, na
Avenida Gomes Freire, no Rio de Janeiro,
anteontem. E, no momento em que aquêle brilhante
e eminente oficial do nosso Exército cumpria a sua
missão, desempenhando a delegação que lhe
concedeu a Sociedade Brasileira de Geografia,
afirmou que o fazia "pelo seu brilhante trabalho à
frente de um grande jornal, assim como por ter sido
fundadora do Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro."
Além dêste grande serviço prestado à bela
Guanabara, acrescente-se, também, a orientação da
opinião pública, através daquele matutino carioca.
Grande amigo, como disse, no inicio da minha
oração, do saudoso Diretor do Correio da Manhã,
Paulo Bittencourt, e amigo, também, do Marechal
Floriano Peixoto Keller, homem de grante
inteligência, patriotismo e amor ao seu País,
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achei que deveria, através desta singela oração,
prestar uma homenagem, aplaudindo a Sociedade
Brasileira de Geografia, pela notável iniciativa que
representa um reconhecimento aos esforços daquela
ilustre dama, exercidos nos meios culturais do Rio de
Janeiro.
A Sociedade Brasileira, de Geografia foi criada
por D. João VI e sòmente podem ser sócios
honorários seus os que contribuam para defender os
recursos naturais brasileiros, conforme salientou o
ilustre Marechal Floriano Peixoto Kelle, integrante da
Comissão de Cultura daquela entidade.
Sr. Presidente, considero de nosso dever,
sempre que se nos oferece oportunidade, aplaudir
aquêles que devidamente recebam homenagens de
tal natureza, porque as palavras proferidas pelos
Parlamentares na Câmara, no Senado, nas
Assembléias Legislativas, nas Câmaras Municipais,
pelos representantes do povo, enfim, servem de
incentivo e estímulo àqueles que trabalham pelo bem
do Brasil. É o caso da homenagem que estou
fazendo à fundadora do Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro e Diretora-Presidente do grande diário
carioca Correio da Manhã.
D. Niomar Moniz Sodré Bittencourt, ao
agradecer a honraria recebida, salientou que se
sentia orgulhosa de ser Sócia Honorária da
Sociedade, porque representa principalmente um elo
entre o passado e o presente.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Antes de V.
Ex.ª encerrar o seu discurso, queria, em nome da
Bancada a que pertenço, congratular-me também, com
a Diretora-Presidente do Correio da Manhã, pela
comenda com que vem de ser distinguida. – É notável,
Senador Ruy Carneiro, o que está acontecendo,
principalmente na Imprensa Brasileira. Mulheres co-

mandam os grandes jornais dêste País: Dona
Niomar Moniz Sodré, no Correio da Manhã, a
Condessa Pereira Carneiro, no Jornal do Brasil,
Dona Ondina Portela Ribeiro Dantas, no Diário de
Notícias, aliás, coestaduana de V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Não; D. Ondina
Portela Ribeiro Dantas, viúva do saudoso e bravo
jornalista potiguar, Orlando Dantas, dama de grande
virtudes, infelizmente não é da Paraíba e sim do Rio
Grande do Norte, a quem também rendo minhas
homenagens.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Da área
regional nordestina, que é a de V. Ex.ª Manchete e
Jóia são revistas dirigidas por Dona Lucy Bloch.
Existem outros casos que poderíamos ainda citar,
significando que, no Brasil, quando órgãos de
opinião pública são dirigidos por senhoras, êstes
adquirem aquela sensibilidade mínima de que todo
órgão de imprensa deve possuir. Agora V. Ex.ª está
citando o caso de D. Niomar Moniz Sodré.
Acrescentaria, para exaltar o registro que V. Ex.ª faz
que,
independentemente
das
grandes
reponsabilidades de Diretora-Presidente de um dos
jornais mais conceituados na Amércia Latina, que é o
Correio da Manhã, D. Niomar Moniz Sodré, parte
apreciabilíssima do seu tempo, dedica ao Museu de
Arte Moderna, que é um orgulho em todo o mundo e
que é, falando em linguagem popular de que tanto
gosto, a menina dos olhos de D. Niomar Moniz
Sodré. Permita-me V. Ex.ª acrescentar um fato que
exalta a personalidade dessa dirigente empresarial.
Acho que um jornal deveria cuidar apenas das suas
edições normais, matutina, com suas seções e creio
que, em matéria de informações, o Correio da Manhã
não dá palma a ninguém, em matéria de isenção. Ás
vêzes publica notícias contra os próprios interêsses e
depois comenta, porque evidentemente tem que ser
assim. Mas queria dar uma notícia a V. Ex.ª D.
Niomar Moniz Sodré extrapolou a sua atividade

– 254 –
redacional e criou livrarias em várias agências,
órgãos difusores do livro e queria dizer a V. Ex.ª,
meu querido e prezadíssimo colega Ruy Carneiro,
que, no meu Estado, essas agências foram um
agente de cultura extraordinária. Hoje, a Agência do
Correio da Manhã se transformou na melhor livraria
do Estado do Rio de Janeiro. E o mesmo acontece
na Guanabara, em São Paulo e em Belo Horizonte.
Veja como V. Ex.ª foi feliz ao ressaltar essa
Comenda, porque dá pretexto a nós outros de
mostrar que V. Ex.ª não está fazendo apenas um
registro formalístico, não é apenas o gesto de
homenagear uma agraciada com uma das medalhas
mais distintas dêste País. Neste sentido ocupo a
tribuna e, tenho a certeza, como o apoio de todo o
Senado, posso dizer que merecida foi a homenagem
e oportuno está sendo o discurso de V. Ex.ª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do
ilustre representante fluminense, Senador Vasconcelos
Torres. Na realidade, a minha presença na tribuna era e
está sendo para fazer um registro modesto da
homenagem prestada a dona Niomar Moniz Sodré
Bittencourt, fundadora do Museu de Arte Moderna e
Diretora-Presidente do Correio da Manhã.
O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª está
ressaltando a figura extraordinária de uma mulher
brasileira, que é responsável por um dos mais
importantes órgãos da Imprensa do País. O
eminente
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
corroborando as palavras de V. Ex.ª, alinhou outros
nomes de mulheres ilustres que estão militando na
Imprensa com tanto brilho. Citou, além de Dona
Niomar Bittencourt, a Condessa Pereira Carneiro,
que dirige a emprêsa proprietária do Jornal do
Brasil e, já que V. Ex.ª ressaltou a operosida-

de de uma mulher brasileira à testa de uma emprêsa
jornalística, quero também alinhar, entre estas
mulheres extraordinárias, a minha conterrânea Dona
Maria de Lourdes Archer Pinto, que dirige uma
organização jornalística no Amazonas, em
substituição ao seu falecido marido, o meu eminente
amigo Agnaldo Archer Pinto. Dona Maria de Lourdes
Archer Pinto é dessas pessoas extraordinárias que,
sem nenhuma prática, sem nenhum contato
própriamente com a direção de uma emprêsa,
substituiu, entretanto, o seu ilustre espôso, dando tal
impulso à emprêsa que hoje é, sem dúvida, a
organização jornalística de maior projeção no Estado
do Amazonas. Os seus jornais são lidos e as
campanhas que enceta são sempre vitoriosas. D.
Maria de Lourdes Archer Pinto, portanto, pode
alinhar-se entre outros nomes ilustres à frente de
organizações jornalísticas, no Brasil.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Senador,
eu quero juntar as minhas homenagens às que V.
Ex.ª está prestando à Senhora Niomar Bittencourt,
pelos reais e relevantes serviços dessa ilustre dama,
através da Imprensa, e também através da criação
de um Museu de Arte Moderna. Já que aqui se
referiram a outra mulher, diretora de emprêsa neste
País, eu quero lembrar, também, o nome de uma
diretora de jornal: D. Regina Simões de Mello Leitão,
viúva do saudoso engenheiro Silvio Mello Leitão, que
dirige uma das maiores emprêsas jornalísticas dêste
País, localizada na Bahia. É jornal, talvez, o maior do
Norte do País, o mais lido daquela região. Seu nome
deveria ser lembrado, porque, realmente, a emprêsa
em suas mãos tem progredido. Assim, os serviços
que esta senhora presta ao Nordeste Brasileiro são,
realmente, relevantes.
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O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte
do meu nobre Colega do Amazonas, Senador
Edmundo Levi, que a exemplo do Senador
fluminense Vasconcelos Torres, citou, em face da
homenagem prestada a D. Niomar Moniz Sodré
Bittencourt, outras grandes damas brasileiras que
dirigem jornais e revistas da maior importância no
Rio de Janeiro. Também o Senador pelo Amazonas
citou D. Maria de Lourdes Archer Pinto, dirigente de
uma, organização jornalística do seu Estado, com
grande capacidade intelectual.
Igualmente, o faz o Senador Carlos
Lindenberg, representante do Estado do Espírito
Santo, exaltando a figura de D. Regina Simões de
Mello Leitão, que dirige indiscutivelmente um dos
grandes jornais da região norte, na Bahia, A Tarde,
que foi do seu ilustre pai e Ministro da Educação,
Simões Filho.
Agradeço a colaboração e os apartes dos
nobres Colegas.
Minha presença na tribuna, que deveria ter-se
verificado ontem, não fôra a exposição do Sr.
Ministro Ivo Arzua neste Plenário, que tomou tôda a
hora dos nossos trabalhos, tinha como finalidade dar
ressonância à expressiva homenagem de que foi
alvo a Sra. Niomar Moniz Sodré Bittencourt.
Os apartes dos nobres Colegas vieram
naturalmente ilustrar esta minha oração e dar relêvo
à minha iniciativa de aplausos que estou
encaminhando à Sociedade Brasileira de Geografia e
à sua nova Sócio Honorária.
Nunca tive oportunidade de render uma
homenagem ao meu saudoso amigo jornalista Paulo
Bittencourt. Agora, evocando a sua memória,
procuro, nesta singela oração, focalizar a distinção
que foi conferida na Guanabara à DiretoraPresidente do Correio da Manhã e fundadora do
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)

O SR. GILBERTO MARINHO (sem revisão
do orador.): – Senhor Presidente, Getúlio Vargas,
amanhã, como todos os anos, será reverenciado
pelo povo brasileiro em cuja consciência não se
apagou a lembrança dêsse grande e saudoso
estadista que tão profundamente marcou com a sua
personalidade a vida nacional.
À medida que passam os anos e se sucedem
as etapas políticas, dando ao Brasil uma nova
fisionomia, a figura de Getúlio Vargas adquire o justo
relêvo histórico.
O povo sempre viu em Vargas a capacidade
de homem de Estado, por êle demonstrada tantas
vêzes, como sobretudo na arrancada para a nossa
emancipação econômica assinalada pela criação da
grande indústria siderúrgica e da PETROBRÁS.
Realmente, o Brasil, como fôrça econômica,
cresceu sob a inspiração de Getúlio Vargas. Sob o
seu Govêrno o trabalhador brasileiro ganhou
consciência de seus direitos e desfrutou de muitos
dêles.
A sua gestão governamental foi marcada pela
predominância da ética social. A economia
desenvolveu-se num ritmo intensivo, acompanhando
uma linha de atendimento das reivindicações dos
trabalhadores, cujo papel no processo de criação da
riqueza nacional sempre ressaltou.
Foi pela ação de Getúlio Vargas que a
dinâmica do desenvolvimento brasileiro conquistou
profundidade e acelerou o seu ritmo, transpondo a
barreira da industrialização.
Em tôdas essas conquistas fundamentais para
o progresso nacional, em têrmos de renovação
democrática da sua estrutura, Getúlio Vargas foi um
precursor.
Trazia um programa de govêrno capaz de
comover os alicerces da sociedade brasileira.
Realizar a síntese dos elementos históricos,
culturais e sociais que se davam na

– 256 –
realidade social de sua época como opostos e
contraditórios. Os princípios morais e o progresso
material não deviam opor-se, mas integrar-se,
criando as bases do nosso desenvolvimento. As
tradições da Terra Brasileira e as altas expressões
do pensamento universal não deviam ser elementos
divergentes, senão essenciais, indispensáveis para a
formação de uma cultura nacional.
Por tudo quando fêz, à proporção que os anos
transcorrem, cresce Getúlio Vargas na veneração
dos brasileiros.
Seu ideário e sua conduta seguirão iluminando
o áspero caminho que empreendeu.
Êle existirá sempre, porque não há para as
figuras da sua grandeza um "antes" ou um "depois."
Deixando de existir como homem, passou a
viver como símbolo da justiça social.
Seu exemplo se prolongará no tempo e seu
espírito viverá no coração do povo, que é onde o
homem se faz eterno.
Senhor Presidente, sentimos orgulho quando a
ocasião nos permite honrar a memória de grandes
brasileiros, figuras de exceção, como o imortal
estadista Getúlio Vargas.
Fazê-lo importa transitar com êles caminhos
da história e envolver-se em acontecimentos que, em
uma Pátria jovem como a nossa, palpitam com
paixão de atualidade.
É então quando volvemos a recriar os valôres
que acima do transitório, pessoal, contingente ou
partidário, constituem a alma nacional.
As vêzes, as figuras se imobilizam no
mármore ou no bronze, como se o duro material lhes
tirasse o sôpro da vivência permanente que é o
destino do herói. Mas Getúlio Vargas está presente
na cena brasileira, na afirmação de uma vigorosa
continuidade e vigência dos seus ideais. (Muito bem!
Muito bem! Palmas prolongadas.)

Comparecem mais os Srs. Senadores:
Oscar Passos – Arthur Virgílio – Milton
Trindade – Clodomir Millet – Sebastião Archer –
Victorino Freire – Petrônio Portela – Dinarte Mariz –
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – José Ermírio –
Arnon de Mello – José Leite – Paulo Torres – Aurélio
Vianna – Nogueira da Gama – Armando Storni –
Filinto Müller – Mello Braga.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Sôbre a mesa, requerimento de autoria do nobre
Senador Vasconcelos Tôrres, que vai ser lido pelo
Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.012, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro que, ouvido o Plenário, o Senado
envie, por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores, à S. Santidade Papa Paulo VI,
gloriosamente reinante, suas congratulações
pela Encíclica Humanae Vitae, cujos têrmos,
além de tocar bem fundo a sensibilidade da
América Latina, dão alento aos que lutam
para que o vazio do nosso Continente seja
preenchido por uma população mais numerosa e
que venha ocupar êste vasto território
definitivamente, a fim de que se garanta
uma posição estratègicamente progressista do
desenvolvimento econômico.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
requerimento lido depende de parecer. Será
remetido à Comissão competente.
Sôbre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pelo Sr. 1º Secretário.
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É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 87, DE 1968
Cria medidas de estímulos à educação, à
cultura e às pesquisas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As pessoas jurídicas poderão aplicar
o desconto de 50% (cinqüenta por cento), do
Impôsto de Renda que devam pagar, em
investimentos de caráter educacional, cultural,
científico ou tecnológico, inclusive novos processos,
fórmulas e técnicas de produção e administração.
Parágrafo único – Metade das importâncias, a
que se refere êste artigo, será, obrigatóriamente,
aplicada em investimentos na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento Econômico do
Nordeste (SUDENE) ou da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em
setores educacionais.
Art. 2º – Os investimentos a que se refere o artigo
anterior deverão ser realizados através de entidade de
direito público ou privado, de reconhecida capacidade e
idoneidade moral, ou, através, de convênio com
instituições nacionais ou estrangeiras, mediante prévia
autorização de projeto pelo Fundo de Desenvolvimento
Técnico e Científico (FUNDEC), do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico.
Art. 3º – Para efeito desta Lei, incluem-se,
entre as entidades de que trata o artigo anterior, as
Universidades, as Fundações ou qualquer sociedade
de caráter filantrópico, cultural, educacional,
científico, tecnológico ou artístico, desde que:
a) tenham personalidade jurídica;
b) não distribuam lucros a qualquer titulo;
c)
que
apliquem
integralmente
os
seus
recursos
na
manutenção
e

desenvolvimento dos seus objetivos;
d) que suas receitas sejam aplicadas no País,
não podendo ser transferidas para o exterior, a
qualquer titulo, a não ser na aplicação de material
importado, sem similar nacional;
e) mantenham escrituração de suas receitas e
despesas, em livros revestidos de formalidades
legais, que assegurem a respectiva exatidão.
Art. 4º – As importâncias referentes a
desconto do Impôsto de Renda, de que trata
o art. 1º, serão depositadas no Banco do
Brasil S.A., em conta bloqueada e sua
liberação será processada mediante ato do Fundo
de Desenvolvimento Técnico e Cientifico
(FUNDEC).
Art. 5º – As entidades, de que trata esta Lei,
na execução dos projetos aprovados, gozarão dos
seguintes favores:
a) isenção do Impôsto sôbre Produtos
Industrializados para os produtos por êles
diretamente produzidos ou importados, para seu
próprio uso, e, ainda, que adquirirem no mercado
interno;
b) isenção do impôsto sôbre a renda, desde
que prestem informações às repartições do Impôsto
de Renda e recolham os tributos retidos sôbre os
rendimentos por êles pagos;
c) isenção do Impôsto de Importação sôbre o
material que importarem, desde que não haja similar
nacional.
Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei, dentro de noventa dias a partir de sua
publicação.
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Justificação
O último número do Boletim Econômico Mensal
SCRIPTA, órgão publicado pela Fundação Manoel João
Gonçalves, entidade beneficente e cultural, que vem
prestando relevantes serviços à comunidade fluminense,
apresentou à guisa de sugestão, um estudo realizado,
nos moldes de projeto, visando a estimular a educação
em todos os seus setores.
Nesse projeto, de incentivo fiscal, permite que
as pessoas jurídicas poderão aplicar até metade de
seu impôsto de renda que devam pagar, em
investimentos de caráter educacional, cultural,
científico ou tecnológico, inclusive novos processos,
fórmulas e técnicas de produção e administração.
Essa medida, de alto alcance social e que vem
revolucionar o meio educacional brasileiro, da
mesma maneira que os incentivos fiscais na área do
Nordeste e da Amazônia, tem uma peculiaridade de,
ao invés de concorrer com a SUDENE e a SUDAM,
determina obrigatóriamente, que metade dos valôres
aplicados na educação, sejam em investimentos
abrangidos naquela área.
Além disso, o projeto redigido com técnica
invulgar, procurou dar um cunho de seriedade ao
determinar que os projetos tenham prévia
autorização do Fundo de Desenvolvimento Técnico e
Científico (FUNDEC), órgão do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, fora das injunções
políticas e acima de qualquer suspeita.
Por outro lado, na sua essência e no seu
espírito, o projeto visa, precipuamente, a atender à
realidade educacional brasileira, neste momento de
profundas alterações no setor universitário,
carreando para as Universidades, Fundações ou
outra qualquer entidade educacional, importâncias
que irão soerguer o ensino trazendo, certamente, a
solução dos seus inúmeros problemas nesse setor.

Essa sugestão apresentada pela Fundação
Manoel João Gonçalves – entidade que orgulha a
terra fluminense – apresento, em forma de projeto,
aos meus ilustres Pares, esperando pela sua
aprovação, porquanto vem de encontro à aspiração e
ao desejo de todo o povo brasileiro.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Torres.
(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
projeto lido vai à publicação, e será remetido às
Comissões competentes.
Sôbre a mesa, requerimento para transcrição
de documento nos Anais do Senado, e que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.013, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, a transcrição nos
Anais do Senado do editorial intitulado "Opressão
Total", publicado no Jornal do Brasil, do dia 22-8-68,
em anexo.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sendo evidente que o documento a que se refere
o requerimento não atinge os limites fixados no
Regimento Interno, será êle incluído em Ordem
do Dia independentemente de parecer da
Comissão.
Sôbre a mesa, requerimento para transcrição
de entrevista concedida pelo General Lira Tavares, e
que vai ser lido pelo Sr.1º Secretário.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.014, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, a
transcrição nos Anais do Senado da entrevista
concedida à Imprensa pelo Ministro do Exército,
General Lira Tavares, publicada no Diário de
Notícias, do dia 23-8-68, em anexo.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
requerimento lido, de acôrdo com o artigo 235 do
Regimento Interno, será submetido ao parecer da
Comissão Diretora.
O Sr. Vasconcelos Torres enviou à Mesa
discurso para ser dado como lido, nos têrmos do
Regimento.
S. Ex.ª será atendido.
É O SEGUINTE O DISCURSO ENVIADO Á
MESA PELO SR. VASCONCELOS TORRES:
Sr. Presidente, Srs. Senadores. Se é verdade
que, em todo o mundo, a juventude se levanta,
clamando por imediatas reformas da estrutura
universitária, esta verdade adquire, em nosso País, um
sentido muito especial, pelo fato de sua população ser
constituída por cêrca de 70% de moços, onde a
educação
se
associa,
inapelàvelmente,
ao
desenvolvimento e à justiça. Êste povo tem que se
preparar para as lideranças de vários tipos, como a
econômica, a social, a política e tem que ser orientado
para dirigir fábricas, usinas, instituições, administrar
governos, enfronhar-se na técnica do planejamento, a
fim de que a nossa Pátria não fique marginalizada na
era da ciência e da tecnologia.
A
instrução
em
todos
os
graus,
infelizmente, tem sido precária entre nós e, no
que tange à Universidade, ela já nas-

ceu velha e êsse movimento que visa a renová-la,
deve ser creditado aos moços que compreenderam
melhor e – para a surprêsa de ultraconservadores –
êles mesmos partiram para a tarefa, convencendo
aos Professôres e, posteriormente, à opinião pública,
que a Escola Superior já não podia ser mais uma
enferrujada máquina de fabricar doutores e que,
muito ao contrário, teria que integrar-se na vida da
comunidade, para oferecer rendimento máximo em
seu benefício.
A
nossa
população
escolar
cresce
vertiginosamente, sem que o número de
estabelecimentos de ensino acompanhe, de leve
siquer, êsse ritmo de ascendência. Doença e falta de
escola têm sido duas desgraças constantes na vida
nacional, particularmente no interior, onde a pobreza
entra de sócia neste lastimável quadro. Os recursos
educacionais são escassíssimos, gerando, não raro,
má qualidade no aprendizado. A estatística cruel
revela que entre 1.400 crianças brasileiras, sòmente
1.000 ingressam na 1ª série, 396 na segunda, sendo
que sòmente 169 concluem o curso primário e
sòmente 20 o ginásio e apenas 1 consegue ingressar
na universidade.
Quem quer que conheça e lide com tão
momentoso problema, não pode deixar de olhar, com
simpatia, essa pura e sôfrega busca de soluções,
partida da mocidade, mesmo que, neste passo,
deixou de ser ensinada para ensinar aos que, por
comodismo ou indiferença, seguiam o princípio
anacrônico do "deixa estar, para ver como é que
fica..." O que mais deve ser fixado nessa onda jovem
é que as suas lideranças não querem a participação
da velha classe política e repelem os estranhos que
se valem dêsse mundo de beleza da aspiração
juvenil, para agitar e subverter a ordem. Agem por si,
denotando
uma
impressionante
maturidade,
um apurado patriotismo e insopitável vontade
de vencer, gritando por mais verbas, já que
estas, inexplicàvelmente, têm sido cortadas e
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contra a transformação das atuais Universidades
Federais em fundações privadas, insistindo para
que tenham mais aulas práticas, material adequado
e laboratórios modernos e – o que é muito
importante – exigindo a substituição de professôres
relapsos e melhor remuneração para os assíduos e
capazes.
Tenho tido minha atenção voltada para o
assunto, com preocupação e amor: preocupação,
porque a reforma tens demorado e ainda não se
sabe como sairá, temendo eu pelo tipo de reformas
em que se mudam os nomes de departamentos e se
criam vagas em benefício de apaniguados; amor,
porque tive a ventura de ser o autor da lei que criou a
Universidade Federal Fluminense.
Da minha parte, entendo que essa aspiração
dos estudantes poderia ser atendida, pelo menos em
parte, com a gratuidade do ensino em todos os
níveis; o pagamento de melhores ordenados aos
mestres; autonomia universitária; reequipamento
urgente dos laboratórios das faculdades; liberdade
de cátedra; orientação para o civismo; tempo
integral; participação ativa dos universitários na
congregação; mudanças de currículos e acesso
direto ao ensino universitário, mediante aprovação
com determinada nota, nos níveis clássico e
cientifico (fiz um projeto a respeito), a fim de evitar-se
a "chacina" dos vestibulares e o desestímulo
daqueles que passam e não conseguem entrar,
numa palavra, o desaparecimento dos chamados
"excedentes"; reformulação imediata do Conselho
Federal de Educação, que tem sido o túmulo das
aspirações estudantis brasileiras; difusão da cultura;
partida, sem delongas, para a pesquisa científica;
pagamento regular de verbas, sem cortes, dentro do
princípio de que a educação é o melhor investimento
para o Brasil.
Creio
que
dêsse
modo
estaríamos
acabando com a baixa produtividade do en-

sino superior, fazendo com que êste acompanhasse
a evolução tecnológica, sensível ao progresso dos
métodos pedagógicos. Aí, sim, poderá haver reforma
universitária, sem mêdo e com patriotismo, sem que
haja divórcio entre o povo, estudantes e professôres.
O jovem sairá da escola com os olhos abertos para o
Brasil, para ser um fator de equilíbrio e tranqüilidade
social, com a utilização de seus conhecimentos
profissionais em favor da comunidade. Quero deixar
bem claro que as classes produtoras deveriam ser
mobilizadas e motivadas para colaborar em tão
magnífica obra de patriotismo, pois é chegado o
momento de o impasse cruento ser passado para
trás, sem as poções das boticas e sim com o
antibiótico da compreensão e da solidariedade de
tôdas as classes, para que universidade e
desenvolvimento sejam têrmos da mesma questão.
A universidade poderá superar o atraso tecnológico
da indústria brasileira e esta deve compreender isso,
em seu próprio proveito.
A universidade, enfim, tem que ser democrática,
adotando os critérios seletivos da competência, mas
sem discriminar classes, sexo ou raça. Formando a elite
cultural, a elite política, a elite administrativa, a elite
técnica, ela estará atendendo aos reclamos da Nação e
a realidade é que êsses reclamos agora se confundem
por inteiro, no meu entender, com o movimento
estudantil que se verifica em nossa Pátria.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, dois requerimentos de informações
que vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.015, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regimental, que seja
encaminhado
ao
Exmo.
Sr.
Ministro
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das Minas e Energia o seguinte pedido de
informação:
a) Por que não se estuda a implantação, já, de
uma fábrica de soda cáustica e barrilha em Sergipe,
aproveitando-se as inúmeras jazidas, ali existentes,
do sal-gema?
b) Quais as dificuldades, quando a
própria SUDENE, preocupada com a situação
de Sergipe ser, na sua área, o único Estado
onde não se instalou uma só indústria e alega,
que, face à ausência de matéria-prima que
atraia o investidor, o único caminho, agora, é
marchar para o sal-gema abundante e superficial
de Carmópolis?
c) Qual, realmente, a diretriz do Govêrno?
Vai entregar a exploração do sal-gema de
Sergipe à Emprêsa Estatal ou à emprêsa
privada?
d) Por que o Govêrno, num ou noutro caso,
não abre uma tomada de posição, convocando os
interessados para um entendimento?
Sala das Sessões, 23 de agôsto de 1968. –
Leandro Maciel.

c) cópia do trabalho elaborado pelo Instituto de
Química Inorgânica de Glewice – Polônia, sôbre o
processamento de Carnalita de Carmópolis.
Sala das Sessões, 23 de agôsto de 1968. –
Leandro Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Os
requerimentos lidos não dependem de deliberação do
Plenário. Na forma do Regimento serão publicados e,
em seguida, despachados pela Presidência.
Na ocasião em que falava, antes da Ordem
do Dia, o Sr. Vasconcelos Tôrres anunciou
12 requerimentos de informações, os quais não
dependem de deliberação do Plenário.
Os requerimentos serão publicados e, em
seguida, despachados pela Presidência.
São os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.017, DE 1968

Senhor Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral, quais os
motivos da demissão de estudantes contratados como
REQUERIMENTO
operadores, no Escritório da Reforma Administrativa –
Nº 1.016, DE 1968
ERA –, bem como se pretende o Ministério contratar os
serviços de firmas particulares, a fim de efetuar o
Sr. Presidente:
levantamento por êles realizado.
Requeiro, na forma regimental, que seja
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro das Minas e – Vasconcelos Tôrres.
Energia o seguinte pedido de informação:
a) cópia do relatório de viagem, apresentado à
REQUERIMENTO
Petrobrás, pelo geólogo Pedro de Moura sôbre o
Nº 1.018, DE 1968
potássio;
b) cópia do relatório do Professor
Sr. Presidente:
Richter
Bernburg,
especialista
alemão
em
Requeiro, na forma da preceituação regimental
potássio, que estudou as ocorrências de sal em vigente, informe o Poder Executivo, através do
Carmópolis;
Ministério da Educação e Cultura, quais os planos exis-
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tentes para aplicação do convênio assinado gélica, no Município de Duque de Caxias, Estado do
recentemente com países europeus, no montante de Rio de Janeiro.
30 (trinta) milhões de dólares, para reequipamento
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
de Universidades Brasileiras, bem como se já foi – Vasconcelos Torres.
aplicada alguma quantia e em que Universidade.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
REQUERIMENTO
– Vasconcelos Torres.
Nº 1.022, DE 1968
REQUERIMENTO
Nº 1.019, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério do Trabalho e Previdência Social – INPS –
quais os motivos da não concessão de aposentadoria
a funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional,
em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO
Nº 1.020, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental, requeiro
informe o Poder Executivo, através do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, se já foram ou estão
sendo feitos os estudos necessários visando a
construção de um Centro de Recuperação de Mendigos,
em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO
Nº 1.021, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – DNER – quais as medidas
adotadas visando a efetuar a pavimentação da Estrada
Automóvel Clube, entre a Rodovia Washington Luiz
(Santa Cruz da Serra) e a localidade de Parada An-

Senhor Presidente:
Na forma da preceituação regimental
vigente, requeiro informe o Poder Executivo,
através do Ministério da Saúde, que providências
foram tomadas visando à construção da
sede própria do Centro de Saúde no Município
de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO
Nº 1.023, DE 1968
Senhor Presidente:
Na forma da preceituação regimental
vigente, requeiro informe o Poder Executivo
através dos Ministérios da Fazenda e dos
Transportes
–
DNER
–
as
seguintes
informações relacionadas com a Ponte Rio –
Niterói:
1ª) Se foi verificada a viabilidade técnica do
projeto da Ponte, com a realização completa dos
estudos necessários a essa verificação.
2ª) Se os problemas práticos a serem
solucionados durante a construção, no grau em que
existirem, influirão na complexidade, na duração, e
no custo da obra.
3ª) Se a elaboração de um orçamento para
a obra depende, ou não, de um seguro
conhecimento da extensão dos problemas referidos
no item 2.
4ª) Se, não havendo sido feito ainda
êsse cálculo do custo da obra, haveria
conveniência – e em que têrmos se explica
a
vantagem
–
no
estabelecimento
ime-
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diato no estrangeiro, com entidades privadas ou
estatais, de contratos para a obtenção de recursos
financeiros e de elementos materiais destinados à
aplicação no empreendimento.
5ª) Tendo em vista os informes solicitados
através dos quatro itens anteriores, como se explica
a anunciada viagem de altas autoridades do Govêrno
Federal, a Londres, com o fim de assinar "contratos
de financiamento para a Ponte Rio – Niterói"?
Justificação
A administração pública brasileira tem uma
velha e ainda irreprimida vocação para o mistério. O
sigilo funcional, no caso, quero crer, é usado como
um recurso primário para valorizar coisas simples e
óbvias.
Êsse persistente vício dos administradores, de
não dizerem com clareza o que vem sendo feito, ou
o que vai ser feito, nas respectivas áreas – gera, no
público pagante, de acôrdo com as circunstâncias,
uma posição de indiferença, de desconfiança ou
mesmo de revolta, face aos insolucionados
problemas que dizem respeito ao interêsse da
coletividade.
Até mesmo o parlamentar, membro de um dos
três Podêres que integram o Govêrno, raramente
tem conhecimento completo, exato, simultâneo com
a marcha dos fatos, sôbre o que se passa na área
do Poder Executivo. E, não tendo êsse necessário
conhecimento da verdade das coisas, esbarra,
muitas vêzes, na impossibilidade de entender fatos
e, para sair do impasse, é obrigado a perguntar com
ares de inquisidor, através de requerimento de
informações, aquilo de que não apenas êle, mas, a
Nação inteira, deveriam estar informados.
Êsse caso da Ponte Rio – Niterói é
típico. Fala-se, há muitos decênios, nessa
Ponte
e,
ao
que
determinados
fatos
públicos
recentes
parecem
demonstrar,

existe uma decisão já fixada e até mesmo um projeto
pronto para a realização da obra.
O grande público, entretanto, desconhece
detalhes dêsse projeto, inclusive se já foram,
ou não, realizados os estudos de viabilidade do
projeto.
Tais estudos são de extrema importância na
formulação de um cálculo orçamentário para a obra,
pois, o custo da construção estará relacionado,
sem sombra de dúvida, com os aspectos práticos
materiais, do espaço geográfico a ser ocupado pela
mesma.
Pois bem, não tenho ciência de que esses
estudos estejam concluídos, de que tenham sido
feitas as indispensáveis sondagens na Baía da
Guanabara, na direção da linha em que ficará
colocada a ponte.
Apesar disso, apesar de não se saber como é
óbvio que não se pode saber – em quanto vai ficar a
obra, foi agora anunciada uma próxima viagem do
Ministro da Fazenda e do Diretor do DNER a
Londres "a fim de assinar contratos de financiamento
para a ponte Rio – Niterói". Seriam dois êsses
empréstimos. O primeiro dêles, no montante de US$
18 milhões, vinculado à compra de aço na Inglaterra
para a ponte (na assinatura, segundo as notícias, já
deixaríamos US$ 2,7 milhões).
O segundo contrato é um empréstimo
financeiro, conversível em cruzeiros e destinado a
cobrir os gastos em moeda nacional com a
construção da ponte em referência.
Por que essa pressa, êsse afã de
sobrecarregar ainda mais a já sacrificada balança de
pagamentos do País – em nome de objetivos ainda
imprecisos, pelos motivos que expusemos, e,
conseqüentemente, não prioritários?
Afinal, vamos comprar aço na Inglaterra?
E a nossa indústria siderúrgica em expansão –
pergunto – às voltas com o alto custo de sua
produção?
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Nossos produtos siderúrgicos são caros, é
oportuno lembrar, em virtude das condições infraestruturais existentes no País e da concorrência, em
têrmos de dumping, que nos é movida pelos trustes
mundiais do aço, aos quais vamos agora ajudar com
as nossas compras.
Lutam
os
países
subdesenvolvidos,
em matéria financeira, com dois tipos de
problema. Um dêles consiste na falta de dinheiro,
na ausência de recursos pecuniários para os
investimentos essenciais. O outro é justamente o
contrário, é o excesso de recursos ofertados,
em bases vantajosas para o ofertante – que se
esforça por fazer bons negócios com o aval de
um govêrno – mas, em condições nem
sempre oportunas ou favoráveis para o parceiro
recipiendário.
Existem,
hoje,
diferentes
organismos
internacionais para suprir de recursos – tendo
em vista a realização de projetos de interêsse
público – aos países desprovidos de fontes internas
de capital.
Por que ignoramos, neste caso da ponte Rio –
Niterói, os ditos organismos, e vamos, uma vez mais,
nos encalacrar em Londres, restabelecendo uma
péssima tradição que julgavamos encerrada desde
1930?
O que está para ser feito nessa busca de
recursos para a ponte Rio – Niterói corresponderá
aos interêsses reais do País? Tenho um forte e
patriótico desejo de que assim seja. Mas, não
poderei estar certo disso, antes de chegarem os
esclarecimentos ora solicitados neste requerimento.
Espero-os.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.024, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro,
na
forma
da
regimental
vigente,
informe

Executivo, através da Prefeitura do Distrito Federal,
sôbre o seguinte:
1) A PDF, por seu órgão específico, aprovou
modificações no número de projeções nas Superquadras do Plano-Pilôto de Brasília?
2) Em caso negativo, tem a PDF
conhecimento de que a Sociedade de Habitações de
Interêsse Social – SHIS –, estaria construindo um
edifício a mais na Sq. 405, conforme denúncia da
Imprensa da Capital?
3) Em caso afirmativo ao item anterior, quais
as medidas tomadas pela PDF, visando a corrigir
êsse êrro e a evitar outros?
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.025 DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – DNER – quais as
providências tomadas, visando à construção de um
eixo rodoviário no Município de Nova Friburgo, que
dará acesso ao Norte e Sul do Estado do Rio de
Janeiro.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.026, DE 1968

Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério das Minas e Energia – ELETROBRÁS – se
foi tomada alguma providência, visando à extensão
da rêde de distribuição de fôrça e luz aos bairros de
Caxias e Vila do Carmo, no Município de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro.
preceituação
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
o
Poder – Vasconcelos Tôrres.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
De acôrdo com a indicação do Sr. Senador
Filinto Müller, Líder da ARENA, a Presidência
designa os Srs. Wilson Gonçalves, Eurico
Rezende e Manoel Villaça para participarem
da 56ª Reunião da Assembléia-Geral da União
Interparlamentar a reunir-se em Lima, no
Peru.
De acôrdo com a indicação do Sr. Senador
Aurélio Vianna, Líder do MDB, designo os Srs.
Senadores Mário Martins e Oscar Passos para
participarem da 56ª Reunião da Assembléia-Geral
da União Interparlamentar a reunir-se em Lima, no
Peru.
A Presidência recebeu Ofício do Sr.
Governador do Estado de São Paulo, de 7 do
mês em curso, solicitando autorização do Senado
para financiamento parcial das obras do
projeto "Juqueri", pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no valor de US$
16.500.000,00.
O ofício será encaminhado às Comissões
competentes, aguardando na de Finanças a
complementação dos documentos exigidos no
Regimento Interno (art. 343).
Presentes 39 Srs. Senadores, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item I

Não havendo emendas, nem requerimentos,
para que a redação final seja submetida a votos, é
a mesma dada como definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos têrmos do art.
316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 653, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 34,
de 1968 (nº 71-B/68, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão de Redação apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 1968
(nº 71-B/68, na Casa de origem), que aprova o Acôrdo
Brasileiro-Paraguaio para a construção de uma Ponte
Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação Rodoviária,
assinado em Assunção, a 11 de dezembro de 1967.
Sala das Sessões, em 20 de agôsto de 1968.
– Lobão da Silveira, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER
Nº 653, de 1968
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 34, de 1968 (nº 71-B/68, na Casa de origem).

Discussão, em turno único, da redação
Faço saber que o Congresso Nacional
final (oferecida pela Comissão de Redação, em aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da
seu Parecer nº 653, de 1968) do Projeto de Decreto Constituição, e eu, .....................................................,
Legislativo nº 34, de 1968 (nº 71-B/68, na Casa Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
de origem), que aprova o Acôrdo BrasileiroParaguaio para a Construção de uma Ponte
DECRETO LEGISLATIVO
Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação Rodoviária,
Nº , DE 1968
assinado em Assunção, a 11 de dezembro de
1967.
Aprova o Acôrdo Brasileiro-Paraguaio para a
Construção de uma Ponte Internacional sôbre o Rio
Em discussão a redação final.
Apa e Ligação Rodoviária, assinado em Assunção, a
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 11 de dezembro de 1967.
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Art.
1º
–
É
aprovado
o
Acôrdo
Está encerrada.
Brasileiro-Paraguaio para a Construção de
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uma Ponte Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação
Rodoviária, assinado em Assunção, a 11 de
dezembro de 1967.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):

promover
o
respeito
às
suas
liberdades
fundamentais e sua observância.
Art. 2º – Os Ministérios da Educação e Cultura
e da Justiça, na esfera das respectivas atribuições,
organizarão e farão executar os planos para
cumprimento do estatuído nesta Lei.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Item 2
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Lei do Senado nº 37, de 1968, de autoria do Sr.
Item 3
Senador Lino de Mattos, que institui o "Dia Nacional
dos Direitos Humanos", tendo:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 634 e Lei do Senado nº 65, de 1968, de autoria do Sr.
635, de 1968, das Comissões:
Senador Aarão Steinbruch, que dispõe sôbre o
– de Constituição e Justiça e
fornecimento obrigatório de café matinal gratuito aos
– de Educação e Cultura.
empregados, por emprêsas individuais ou coletivas,
Em discussão a redação final.
contando mais de dez funcionários, e dá outras
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar providências, tendo:
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
PARECERES, sob nos 630 e 631, de 1968,
(Pausa.)
Está encerrada.
das Comissões:
Não havendo emendas, nem requerimentos,
– de Constituição e Justiça, favorável, e
para que a redação seja submetida a votos, é a
– de Legislação Social, favorável.
mesma dada como definitivamente aprovada,
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
independentemente de votação, nos têrmos do art. pelo Sr. 1º-Secretário.
272-A, do Regimento Interno.
É lido e aprovado o seguinte:
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
REQUERIMENTO
Nº 1.027, DE 1968
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 37, DE 1968
Nos têrmos dos arts. 212, alínea I, e 274,
alínea a, do Regimento Interno, requeiro adiamento
Institui o "Dia Nacional dos Direitos Humanos". da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 65/68,
que dispõe sôbre o fornecimento obrigatório de café
O Congresso Nacional decreta:
matinal gratuito aos empregados, por emprêsas
Art. 1º – É instituído o "Dia Nacional dos individuais ou coletivas, contando mais de dez
Direitos Humanos", a ser comemorado, anualmente, funcionários, a fim de que sôbre êle seja ouvida a
a 10 de dezembro, com a finalidade de reafirmar Comissão de Economia.
a fé nos direitos do homem, na dignidade e
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
no valor da pessoa humana, bem assim de – Attílio Fontana.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em conseqüência da deliberação do Plenário, o
projeto sai da Ordem do Dia para audiência da
Comissão de Economia.
Esgotada a matéria da pauta. Não há oradores
inscritos. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra, vou encerrar a Sessão, designando
para a da próxima segunda-feira a seguinte:
ORDEM DO DIA
1

do Senado nº 55, de 1968, que dispõe sôbre a
emissão de selos comemorativos do terceiro
centenário da Cidade de Manaus.
3
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer nº 681, de 1968), do Projeto de
Lei do Senado nº 73, de 1967, que dispõe
sôbre a contagem de tempo de serviço ativo,
prestado às Fôrças Armadas, para fins de
aposentadoria.

4
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 682, de 1968), do Projeto de Lei do
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Senado nº 43, de 1968, que dá nova redação ao § 2º Lei do Senado nº 51, de 1968, que dispõe sôbre a
do art. 64 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, Campanha Nacional de Alimentação Escolar
que dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência (CNAE), tendo:
Social.
PARECER, sob nº 684, de 1968,da Comissão:
2
– de Redação, oferecendo a redação do
vencido.
Está encerrada a Sessão.
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação, em
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 45
seu Parecer nº 683, de 1968), do Projeto de Lei minutos.)

161ª SESSÃO DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 26 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E AARÃO STEINBRUCH
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Edmundo Levi – Pedro
Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet –
Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte
Filho – Manoel Villaça – Ruy Carneiro – José Ermírio
– Júlio Leite – José Leite – Carlos Lindenberg –
Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Gilberto Marinho
– Armando Storni – Bezerra Neto – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 20
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada.
O Sr. 1º-Secretário procede a leitura do
seguinte:
EXPEDIENTE

Federal o nome do Bacharel Ridalvo Costa, cujo
curriculum vitae segue anexo, para exercer o
cargo de Juiz Federal no Território Federal de
Rondônia.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta
consideração.
Brasília, 23 de agôsto de 1968. – A. Costa e
Silva.
"CURRICULUM VITAE"
Nome: RIDALVO COSTA.
Data do nascimento: 15 de novembro de 1937,
no Município de Caicó, Rio Grande do Norte.
Cursos

1 – Ginasial: Ginásio Diocesano Seridoense –
Caicó – Rio Grande do Norte.
MENSAGEM
2 – Colegial: Colégio Padre Felix – Recife –
Pernambuco.
DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA, NOS
3 – Superior: Bacharel em Direito pela
SEGUINTES TÊRMOS:
Faculdade de Direito da Universidade de Recife –
Turma de 1962.
MENSAGEM
4 – Diploma do Curso de Formação de
Nº 267, de 1968
Professôres pelo Departamento de Educação e
Cultura do Rio Grande do Norte.
(Nº 516/68, na origem)
5 – Curso – Princípio Educação pela
Faculdade de Ciências Econômicas de Natal.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Funções
Na forma do § 1º do art. 74 da Lei
nº 5.010, de 30 de maio de 1966, tenho a
1 – Inscrito na Ordem dos Advogados, Secção
honra de submeter ao egrégio Senado do Rio Grande do Norte, sob o nº 326.
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2 – Exerce advocacia profissional nas
Comarcas de Natal – Caicó – Serra Negra do Norte e
Jardim de Piranhas.
3 – Nomeado Adjunto de Promotor Público da
Comarca de Jucurutu em 4 de fevereiro de 1960,
ficando durante 12 meses em efetivo exercício
substituindo o titular efetivo.
4 – Nomeado em 3-1-81 Técnico do Centro
Educacional de Caicó – cargo do qual veio ser
exonerado em 6-5-66.
5 – Durante os anos de 1964 e 1966 exerceu
as funções de Professor de Direito Usual, Legislação
Aplicada junto à Escola Técnica do Comércio do
Colégio Diocesano Seridoense e no Colégio Santa
Terezinha, ambos na cidade de Caicó.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 126, DE 1968

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 1968

(Nº 1.113/68, na Casa de origem)

(Nº 82-A/68, na Casa de origem)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 1968
(Nº 87/68, na Casa de origem)
Aprova o Decreto-Lei nº 353, de 23 de julho de
1968, que prorroga o prazo para a liquidação dos
débitos mencionados no Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Decreto-Lei nº
OFÍCIO
353, de 23 de julho de 1968, que prorroga o
prazo para a liquidação dos débitos mencionados
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS no Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho de
DEPUTADOS
1968.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos contrário.
dos seguintes projetos:
(Às Comissões de Economia e de Finanças.)

Dispõe sôbre a aplicação da multa prevista no
Aprova o Convênio Internacional do Café, de
art. 8º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 1968, firmado pelo Brasil em 28 de março do mesmo
(Código Eleitoral).
ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São revogados o art. 8º da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, e o art. 3º da Lei nº
4.961, de 4 de maio de 1966.
Parágrafo único – São anistiados os alistandos
que incorreram nas sanções previstas na legislação
em vigor pelo não-alistamento e os eleitores que não
votaram nas eleições anteriores à presente Lei.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Convênio Internacional
do Café, de 1968, firmado pelo Brasil em 28 de
março do mesmo ano.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de
Economia e de Finanças.)
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PARECERES
PARECER
Nº 685, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 1968 (nº 1.376, de
1968, na Casa de origem), que aprova a Quarta Etapa
do Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste para os anos de 1969, 1970, 1971,
1972 e 1973, e dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
Com a Mensagem nº 333/68, o Sr. Presidente
da República, com apoio no art. 54 e seus § 1º e 2º
da Constituição Federal, enviou à Câmara dos
Deputados projeto de lei que objetiva a aprovação da
quarta fase do Plano Diretor da SUDENE para o
qüinqüênio 1969 a 1973.
Ao apreciá-lo, a outra Casa do Congresso
Nacional concluiu por oferecer substitutivo, que ora
vem à consideração do Senado Federal. Aqui, no
prazo regimental, foram apresentadas ao mesmo
350 emendas. Por essa razão, e nos têrmos do art.
88 e seu parágrafo único do Regimento Interno, tanto
o projeto como as emendas estão sujeitos ao exame
desta douta Comissão.
Como ocorreu com os planos precedentes, a
proposição em aprêço se compõe de duas partes, a
primeira de caráter normativo, e, a segunda,
contendo o anexo financeiro.
Analisando-o, em todos os seus dispositivos,
achamos que o mesmo não contraria princípios
constitucionais ou jurídicos.
No tocante às emendas oferecidas, entendemos
que algumas delas, em número reduzido, aliás,
merecem reparo, de ângulo de competência dessa
ilustrada Comissão, e é o que, data venia, passamos
a fazer, embora peremptòriamente, dada a notória
exigüidade de tempo para o estudo da matéria.

As Emendas nos 83, 103 e 104, de igual
conteúdo, objetivaram dar nova redação a dispositivo
do Decreto nº 58.400, de 10 de maio de 1966
(Regulamento do Impôsto de Renda), talvez
numa tentativa de interpretá-lo. Efetivamente,
não é de boa técnica legislativa, nem atende aos
princípios jurídicos, regulamentar matéria de decreto
por meio de uma lei, o que, sem dúvida, implicaria
numa total inversão das funções dos instrumentos
normativos e ofenderia a hierarquia das leis. São,
pois, injurídicas.
A Emenda nº 106 parece-nos inconstitucional.
Pretende seja incluído, no projeto, um artigo com a
seguinte redação:
"Art. – Ficam isentos do pagamento do
Impôsto de Circulação de Mercadorias (ICM), na
região abrangida pela SUDENE, os fertilizantes e
adubos de qualquer natureza, destinados à
agricultura."
Visando a conceder isenção do Impôsto
de Circulação de Mercadorias, o supracitado
artigo não pode ser objeto de lei ordinária, de
vez que o tributo em causa é de natureza estadual.
De fato, face ao § 2º do artigo 20 da Constituição
Federal, a União sòmente poderá conceder
isenção de impôsto estadual através de lei
complementar.
Relativamente à Emenda número 123,
achamos que ela não só desatende ao princípio
da autonomia que caracteriza os órgãos da
administração descentralizada, como fere a
recomendação contida no art. 65 da nossa
Carta Constitucional. Com efeito, visa a emenda em
aprêço, como está confessado na sua justificação e
resulta, claro, do seu contexto, a englobar, numa
única dotação, os quantitativos destinados a duas
sociedades de economia mista, autônomas, distintas,
com diretorias próprias e áreas de ação diferentes,
no caso a CELCA e a CENORTE. Ora, determina
o mandamento constitucional invocado, como re-
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gra obrigatória do orçamento, e, na espécíe,
temos um orçamento regional, que as despesas
se distribuam entre Podêres, órgãos e fundos, tanto
da administração direta quanto da indireta. Na
espécie, postula-se uma dotação global, indivisa,
para dois órgãos autônomos da administração
indireta.
Por fim, a Emenda nº 176 é, a nosso ver,
inconstitucional e injurídica, desde quando
importa em aumento de despesa global da
SUDENE, prevista no projeto e, bem assim,
em modificação do Orçamento Plurianual de
Investimento, ferindo o disposto no § 1º do art. 67
da Constituição Federal e na Lei Complementar
número 3.
Diante
do
exposto,
somos
pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto e
das Emendas de nos 1 a 82, 84 a 102, 105, 107
a 122, 124 a 175, e 177 a 350, ressalvada a
apreciação do mérito às doutas Comissões de
Projetos do Executivo, de Finanças e do Polígono
das Sêcas. Somos contrários às Emendas de nos
83, 103, 104, 106, 123 e 176, pelas razões acima
aduzidas.
A Comissão de Constituição e Justiça
aprovou o parecer do Sr. Relator e mais a
subemenda à Emenda nº 83, de autoria do
Senador Aurélio Vianna, concebida nos seguintes
têrmos:
SUBEMENDA A EMENDA Nº 83
Os
lucros
e
dividendos
distribuídos
pelas emprêsas beneficiadas pelas isenções
previstas nos arts. 13 e 14 da Lei número 4.239,
de 27 de junho de 1963, e nos arts. 33 e 34 da
presente Lei, serão isentos de tributação, desde que
aplicados, com a aprovação da SUDENE, em proje-

tos de emprêsas industriais ou agrícolas instaladas
no Nordeste.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de 1968.
– Milton Campos, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Carlos Lindenberg – Arnon de Mello –
Aloysio de Carvalho – Clodomir Millet –Aurélio Vianna
– Nogueira da Gama – Antônio Carlos.
PARECER
Nº 686, DE 1968
da Comissão do Polígono das Secas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 1968 (nº 1.376B, de 1968), que aprova a Quarta Etapa do Plano
Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do
Nordeste para os anos de 1969, 1970,1971, 1972 e
1973, e dá outras providências.
Relator: Sr. Clodomir Millet.
O Senhor Presidente da República, com
a Mensagem nº 333, de 1968, submeteu à
consideração do Congresso Nacional o IV Plano
Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do
Nordeste para o qüinqüênio 1969-1973.
2. O estabelecimento da programação para cinco
anos, compreendendo o período acima, prende-se à
necessidade de dar cumprimento ao estabelecido na Lei
Complementar nº 3, de 7 de dezembro de 1967, ou seja:
a elaboração de planos qüinqüenais, fundamentando os
projetos do Executivo relativos à matéria e o próprio
Orçamento Plurianual de Investimentos, que é a
expressão financeira de programas setoriais e regionais
considerados nos planos.
3. A proposição foi distribuída às Comissões
de Projetos do Executivo, de Finanças e de
Constituição e Justiça.
Por
solicitação
do
Senador
Ruy
Carneiro,
baseado
no
dispositivo
do
Regimento Interno desta Casa, que dá com-
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petência à Comissão do Polígono das Sêcas para
opinar "sôbre proposições que digam respeito ao
combate às sêcas e aos seus efeitos", ressalvada a
competência da Comissão de Constituição e Justiça,
no tocante ao aspecto jurídico-constitucional, e a do
mérito da Comissão de Finanças, e tendo em vista
que o "Polígono das Sêcas" encontra-se incluído na
área de atuação da SUDENE, o projeto foi enviado,
também, para o nosso exame e pronunciamento.
4. Para o IV Plano Diretor, o Govêrno Federal
estabeleceu os seguintes objetivos básicos:
a) "obtenção de um ritmo de crescimento da
economia que possibilite a continuidade do processo
de redução das disparidades inter-regionaiss e que
tenha, como característica principal, um maior grau
de
independência
daquelas
variáveis
cujo
comportamento escape aos centros de decisão do
sistema econômico regional;
b) melhoria do nível de vida da popopulação,
sobretudo das camadas de mais baixa renda, pela
maior oferta de serviços de natureza social e pela
incorporação de populações marginais ao processo
de produção."
5. Os dois objetivos básicos deverão ser
alcançados através do desenvolvimento de ações
conjuntas e da utilização de recursos orientados
para:
a) "a realização de transformações que visem
ao aumento da eficiência do sistema econômico
nordestino, através:
1) da elevação da produtividade da agricultura,
principalmente com relação àqueles produtos
para os quais a concorrência se apresenta mais
intensa;
2) da implantação de um centro dinâmico de
produção industrial;

3) da modernização da infra-estrutura regional
de transportes, comunicação, energia e saneamento
básico;
4) da intensiva utilização dos recursos naturais
da região que garantam, pelo aproveitamento de
vantagens locacionais do Nordeste, maior grau de
complementaridade do sistema econômico nacional;
b) a incorporação ao processo produtivo do
contingente
humano
desempregado
e
subempregado, o que será perseguido através de
um tratamento prioritário dado às atividades mais
empregadoras e de garantida eficiência;
c) a implantação de uma programação social
voltada para a melhoria das condições de saúde,
educação e habitação."
6. Para alcançar as metas a que o Govêrno
Federal se propõe, está previsto para o qüinqüênio o
emprêgo de recursos do Govêrno Federal, dos
Estados e de fontes externas da ordem de 6,9
milhões de cruzeiros novos, sem considerar os
recursos vinculados aos incentivos dos arts. 34/18. O
Ministério do Interior contribui, pràticamente, com a
metade dos recursos previstos no presente Plano
Diretor, distribuídos pela SUDENE, SUVALE e
DNOCS.
7. A inclusão do DNOCS no IV Plano Diretor
de Desenvolvimento Econômico e Social do
Nordeste é uma medida simples, mas de grande
profundidade e alcance, pois, em conjugação com a
SUDENE e SUVALE, poderá aquêle órgão, com a
experiência que já possui da região, prestar
inestimáveis serviços e com um melhor rendimento,
em perfeita harmonia com os demais órgãos
integrantes dêste IV Plano Diretor.
Êsse fato vem demonstrar, também,
que
a
Política
Governamental,
neste
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campo específico do Nordeste, está em consonância
com o que estabelece o Decreto-Lei nº 200, de 1967,
que estabeleceu as diretrizes para a Reforma da
Administração Federal. É, também, o resultado da
análise e do constante reequacionamento da
problemática nordestina, antes e durante os 1º, 2º e
3º Planos Diretores, em que as metas de mero
combate direto aos efeitos das sêcas, assumindo um
"caráter puramente assistencial", através de recursos
que se dissolviam em subsídios e em investimentos
não reprodutivos, prevaleciam sôbre as de
desenvolvimento econômico e social das regiões
semi-áridas.
O fenômeno das sêcas, por muito tempo, não
foi objeto de um diagnóstico completo, pois as
medidas postas em prática para combatê-las, quer
as de curto prazo (criação de frentes de trabalho),
quer as de longo prazo (construção de açudes,
primeira etapa na execução de uma política de
melhor aproveitamento de terra e água), em nada
modificaram os dados iniciais do problema,
solucionando, em parte, o problema da emigração
para o Centro-Sul do País.
8. As linhas recomendadas no IV Plano Diretor
da SUDENE, para tornar a economia mais resistente
às sêcas, consistem, bàsicamente, na adaptação das
atividades agrícolas às condições ecológicas, com o
aproveitamento racional dos recursos escassos de
água e solos.
O insucesso do Govêrno, em época recente,
na solução global do problema, possìvelmente
resultou dessa falta de vinculação da programação
do DNOCS com outros órgãos de desenvolvimento
regionais, e falta de estudos semidetalhados de
bacias fluviais, além do programa de pesquisas
agropecuárias, desenvolvimento da pesca interior e o
de engenharia rural.
Ante
o
exposto,
opinamos
pela
aprovação do projeto, e, no tocante às emendas
que não tratam especìficamente do pro-

blema das sêcas, adotamos o pronunciamento da
Comissão de Finanças, aprovando integralmente as
seguintes emendas:
1 a 4-CF – 14 – 16 – 22 – 24 – 32 – 39 –
40 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 54 – 56 –
63 – 64 – 67 – 76 – 77 – 78 – 84 – 92 – 96 –
113 – 115 – 117 – 118 – 120 – 121 – 122 –
123 – 124 – 125 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 –
132 – 133 – 134 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 –
143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 –
151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 164 – 165 –
166 – 172 – 173 – 175 – 178 – 183 – 184 – 185 –
186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 193 – 194 –
195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 209 – 210 – 211 –
212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 219 –
220 – 221 – 223 – 224 – 225 – 226 – 236 –
236-A – 236-B – 253 – 254 – 256 – 257 –
258 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 –
266 – 267 – 270 – 271 – 280 – 283 – 286 –
287 – 288 – 289 – 298 – 299 – 300 – 301 –
306 – 307 – 308 – 309 – 310 – 311 – 312 –
316 – 318 – 319 – 320 – 323 – 330 – 335 –
336 – 337, e aprovou as subemendas às
Emendas de n os: 3 – 4 – 5 – 10 – 11 – 12 –
13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 –
28 – 33 – 35 – 36 – 49 – 51 – 55 – 59 – 60 – 61 –
62 – 68 – 69 – 70 – 72 – 80 – 81 – 82 – 83 – 86 –
88 – 93 – 94 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 –
105 – 107 – 126 – 167 – 178-A – 200 – 201 –
202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 227 –
228 – 229 – 230 – 231 – 268 – 314 – 317 – 322 –
333 e 343.
Aprovou, ainda, da Comissão de Projetos do
Executivo, a Emenda nº 2-R ao art. 82 e as
subemendas às Emendas nos 1 e 34 e rejeitou as
demais emendas.
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de
1968. – Ruy Carneiro, Presidente – Clodomir Millet,
Relator – Manoel Villaça – Leandro Maciel –
Menezes Pimentel.
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PARECER
Nº 687, DE 1968
da Comissão de Projetos do Executivo,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
104/68 (nº 1.376-B/68, na Casa de origem), que
aprova o IV Plano Diretor de Desenvolvimento
Econômico e Social do Nordeste para os anos de
1969, 1970, 1971, 1972 e 1973, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Aurélio Vianna.
Feito o exame do Projeto de Lei da Câmara
nº 104/68 (nº 1.376-B/68, na Casa de origem),
que aprova o IV Plano Diretor de Desenvolvimento
Econômico e Social do Nordeste para o
qüinqüênio 1969-1973, e, bem assim, das 350
emendas apresentadas, chegamos à seguinte
conclusão:
I – Pela aprovação do projeto, com as
Emendas nos 2, 5, 13, 17, 22, 32, 39, 40, 41, 44, 46,
47, 48, 60, 64, 67, 72, 76, 77, 78, 84, 88, 92, 93, 96,
107, 113, 115, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 131,
132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147,
148, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 164, 165, 166,
173, 199, 209, 210, 236, 236-A, 236-B, 253, 254,
256, 270, 271, 280, 283, 286, 289, 298, 306, 307,
312, 316, 318, 319, 320, 321 e 336; Emendas nos
1 e 2 do relator; e, com subemendas, as de nos 1, 3,
4, 11, 14, 16, 18, 24, 26, 33, 34, 35, 45, 51, 68, 69,
70, 80, 81, 83, 94, 99, 100, 104, 117, 118, 124, 126,
127, 128, 130, 134, 143, 144, 149, 154, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197,
198, 200, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219,
220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 234, 257,
258, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 317, 308, 309 e
193.
II – Pela rejeição das Emendas n os
6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 42, 43, 49, 50, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 74,
75, 79, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 101, 102,
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 119,
135, 136, 137, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177,
178, 178-A, 179, 182, 192, 194, 211, 218, 222, 232,
233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 252, 255, 259, 265, 266, 267,
269, 272, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 290,
296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,
311, 313, 314, 315, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, e 95.
Passamos, a seguir, ao parecer sôbre cada
emenda.
EMENDAS APROVADAS
EMENDA Nº 2
Ao art. 2.
Pela aprovação.
Uma vez que o objetivo da expressão
suprimida é pràticamente atendido pela Emenda nº
92, cuja aprovação é também recomendada.
Em verdade, as Emendas nos 2 e 92, na
essência, coincidem com o disposto no art. 2º do
texto, pelo que modificam apenas a forma de
apresentação.
EMENDA Nº 5
Aos arts. 2º e 69
Pela aprovação.
O dispositivo visa a assegurar a plena
execução do Plano como proposto pelo próprio
Executivo, através da SUDENE. Na essência, a
emenda, dentro da técnica legislativa, dá melhor
ordenamento ao texto da lei.
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EMENDA Nº 13

EMENDA Nº 44

Aos arts. 8º e seu § 1º, 22, 23 e 24
Pela aprovação da emenda que deu melhor
colocação ao mecanismo de execução da lei.

Ao art. 63
Pela aprovação.
Não devemos restringir demasiadamente
as atribuições executivas dos órgãos regionais,
face à possibilidade de prejudicar a realização dos
trabalhos da SUDENE.

EMENDA Nº 17
Ao item I do parágrafo único do art. 28
Pela aprovação.
A nova redação complementa os objetivos
colimados.
EMENDA Nº 22

EMENDAS Nos 46, 47 E 48
Ao art. 65
Pela aprovação.
A justificação é esclarecedora.

EMENDA Nº 60
Ao § 2º do art. 26
Pela aprovação.
A emenda dá redação mais ampla ao
Ao art. 81
dispositivo, permitindo a aplicação dos recursos
Favorável.
remanescentes de quaisquer programas projetos do
Segundo parecer oferecido às Emendas de nos
Plano Diretor, no Estado beneficiário da indenização. 57, 58, 59 e 61.
Sem a certeza de ser o beneficiário dos
recursos remanescentes, nenhum Estado se
EMENDA Nº 64
interessará por fazer a aplicação de recursos
financeiros nos programas da SUDENE.
Ao art. 85
Pela aprovação.
EMENDA Nº 32
A emenda consagra melhor redação e é mais
adequada à realidade brasileira do que o texto do
projeto e da Emenda nº 63.
Ao art. 40
A emenda aprimora a redação do § 5º, dandolhe maior clareza e evitando dúvidas de interpretação.
EMENDA Nº 67
EMENDAS Nos 39 E 40
Ao art. 53
Pela aprovação.
A justificação convence.
EMENDA Nº 41

Ao art. 87
Pela aprovação.
Não é a emenda mais ampla, porém explicita
melhor.
EMENDA Nº 72

Ao art. 93, suprimidos os seus §§ 2º e 3º
Pela aprovação.
Ao art. 54
Pela aceitação.
O princípio estabelecido no caput do artigo
De vez que a emenda é compatível com a 93 e parágrafo primeiro é válido. Os outros
sistemática prevista no projeto, para execução do parágrafos tornam extremamente rígidas, porque
Plano.
discriminatórias – o que não é próprio num sistema de
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trabalho planejado –, as prioridades que devem ser se encontram em fase adiantada de execução,
fixadas
em
função
de
estudos
técnicos visando a solucionar o problema de "pic" e o deficit já
profundamente meditados.
previsto para 1970 na maior fonte consumidora de
energia do Nordeste, ou seja – o Grande Recife.
EMENDAS Nos 76, 77 E 78
b) Boqueirão de Cabaceira não possui
condições técnicas para instalação de uma Usina
reversível.
Ao art. 94
Pela aprovação das emendas. A justificação
c) Comprometeria todo o plano de
convence.
industrialização do Recife, por falta de energia e
fôrça.
EMENDA Nº 84
EMENDA Nº 115
Pela aprovação.
A emenda é justa e atual, o Brasil tem fome de
Aprovada, conjuntamente com a de nº 113.
técnicos. Não há desenvolvimento sem tecnologia.
EMENDA Nº 120
EMENDA Nº 88
Pela aprovação.
Não prejudica o Plano já estabelecido e
Aos arts. 88 e 91
Aprovada.
atende aos interêsses do Estado do Piauí.
Conjuntamente com as de nos 68-70.
EMENDAS Nos 121, 122 E 123
EMENDA Nº 92
Pela aprovação.
Aprovada.
Pelas razões expostas, quando da apreciação,
EMENDA Nº 125
pelo Relator, da Emenda nº 2.
Pela aprovação.
EMENDA Nº 93
Retifica o nome de uma cidade.
Pela aprovação.
O GERAN terá, pela emenda, relevante
função no opinar sôbre a compatibilização dos
investimentos públicos com os privados na
solução
do
crucial
problema
agroindustrial
canavieiro.
EMENDA Nº 96
Pela aprovação.
EMENDA Nº 107
Pela aprovação.
EMENDA Nº 113

da

Pela aprovação.
Motivos:
a)
Os
estudos
para
construção
usina
reversível
de
Primavera
já

EMENDA Nº 129
Pela aprovação.
Retifica êrro de grafia.
EMENDA Nº 131
Pela aprovação.
EMENDA Nº 132
Pela aprovação.
Retificação de nome da cidade.
EMENDA Nº 133
Pela aprovação.
EMENDA Nº 138
Pela aprovação.
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EMENDAS Nos 139 E 140
Pela aprovação.
EMENDA Nº 141
Pela aprovação.
Visa a melhor sistemática e flexibilidade de
execução do Programa.
EMENDA Nº 142
Pela aprovação.
EMENDAS Nos 145 E 146
Pela aprovação.
EMENDA Nº 147
Pela aprovação.
Visa a dar melhor sistemática na execução do
Programa já elaborado.
EMENDA Nº 148
Pela aprovação.
EMENDAS Nos 150, 151, 152 E 153
Pela aprovação.
EMENDA Nº 155
Pela aprovação.
Ajusta os tetos ao Orçamento Plurianual de
Investimento.

EMENDA Nº 236
Pela aprovação.
A
emenda
visa
a
repor
recursos
destinados à SUDENE e transferidos para a
SUVALE.
EMENDA Nº 236-B
Pela aprovação.
Visa a emenda a restituir à SUDENE
recursos que haviam sido transferidos para
a
SUVALE
e
que
se
destinavam
ao
desenvolvimento do programa de promoção
agropecuária.
EMENDA Nº 236-B
Pela aprovação.
Não é possível que recursos consignados a
programas de abastecimento sejam desviados para
outras finalidades.
EMENDAS Nos 253 E 254
Pela aprovação.
Visa a emenda a repor os recursos que foram
retirados da SUDENE para outros setores,
prejudicando assim estudos de pesquisas de
recursos naturais.
EMENDA Nº 256

EMENDA Nº 157

Pela aprovação.
Justifica-se a emenda, porque, em primeiro
Pela aprovação.
lugar, visa à compatibilização dos recursos OPI com
Não aumenta despesas, porquanto visa a ajustar
o Plano, e, também, porque a SUDENE está
os tetos ao Orçamento Plurianual de Investimento.
firmando no momento um empréstimo de 5 milhões
EMENDAS Nos 165 E 166
de dólares com o BID para financiamento de
perfurações de poços com pequenos e médios
Pela aprovação.
proprietários.
Já existem na SUDENE, tal o interêsse
EMENDA Nº 173
despertado,
pedidos
de
aproximadamente
14 mil candidatos para usufruirem dêsse
Pela aprovação.
benefício.
EMENDA Nº 199
Pela aprovação.
EMENDAS Nos 209 E 210
Pela aprovação.

EMENDAS Nos 270 E 271
Pela aprovação.
Tanto o aumento como a redação
obedecem a imperativo de racionalização de
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recursos destinados à defesa de sua Política
Regional
de
Desenvolvimento
EconômicoSocial.
A que reduz não prejudica, porquanto o
DNOCS e a SUDENE já consignaram à consecução
das obras de contrôle das cheias do nosso
Capibaribe recursos que, com os externos
negociados com o BID, serão suficientes à conclusão
do empreendimento.
EMENDA Nº 280
Pela aprovação.
Para que as metas que objetivam o
desenvolvimento dessas atividades educativas não
sejam prejudicadas, necessária é a aprovação da
emenda em tela.
EMENDA Nº 283
Pela aprovação.
A redução de verbas destinadas à
preparação de pessoal docente das escolas
técnico-profissionais
de
nível
médio
é
inconcebível num país em formação como o
nosso.
Foi o que aconteceu. A emenda repõe as
verbas consignadas no OPI.

EMENDAS Nos 306 E 307
Pela aprovação.
EMENDA Nº 312
Pela aprovação.
EMENDA Nº 316
Pela aprovação.
EMENDA Nº 318
Pela aprovação.
EMENDA Nº 319
Pela aprovação.
EMENDAS Nos 320 E 321
Pela aprovação.
EMENDA Nº 336
Pela aprovação.
EMENDAS DO RELATOR

EMENDAS Nos 286 E 289

EMENDA Nº 1 (R)

Pela aprovação.
Se não é admissível a redução dos
quantitativos para o preparo e aperfeiçoamento
de especialistas encarregados da formação de
pessoal, com o mínimo de conhecimentos
técnicos, como aceitar-se a diminuição de
recursos destinados à formação de pessoal
para atender às solicitações de progresso do
País?
A emenda conserta o senão verificado.

Inclua-se no art. 33:
"§ 3º – Quando, em circunstâncias especiais, a
critério da SUDENE, o nôvo empreendimento, de
preferência a ser localizado nas áreas menos
industrializadas, por suas dimensões e característica
dos artigos a produzir, se destinar a suprir o mercado
local, extra-regional ou de zonas limitadas, na mesma
região, pode considerar-se como indústria pioneira,
para efeito da percepção dos benefícios dêste artigo."

EMENDA Nº 298

EMENDA Nº 2 (R)

Aprove-se o art. 82, com a seguinte redação:
"Art. 82 – Sempre que possível, a
Pela aprovação.
SUDENE, ao aprovar projetos agro-industriais e
Mantém a emenda da Câmara, com agropecuários que prevejam a utilização de recursos
maiores recursos destinados ao melhoramento provenientes do artigo 18, letra b, da Lei nº 4.239,
das
Unidades
Médico-Sanitárias
dos de 27 de junho de 1963, com a redação dada
Estados.
pelo artigo 18 da Lei nº 4.869, de 1º de dezembro
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de 1965, dará preferência àquelas que absorvem de as pesquisas relativas aos minerais e ao
maior quantidade de mão-de-obra, sem prejuízo da desenvolvimento agropecuário da região em que
tecnologia adequada."
atua a SUDENE."
EMENDAS APROVADAS COM SUBEMENDAS
(Do Relator)
EMENDA Nº 1
Ao art. 1º
Pela aprovação, com a seguinte subemenda,
que dá nova redação ao texto:
"Art. 1º – Fica aprovada a Quarta Etapa do
Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste para os anos de 1969, 1970,
1971, 1972 e 1973, obedecidas as suas Linhas de
Ação, Diretrizes de Execução e Programação, já
aprovados pelo Conselho Deliberativo da SUDENE,
com as modificações desta Lei."
EMENDAS N 3 E 4
os

Ao art. 2º, parágrafo único
Pela aprovação, nos têrmos da seguinte
subemenda:
"Art. 2º, parágrafo único – Os valôres
constantes do Anexo Financeiro desta Lei serão
incluídos nos orçamentos anuais de cada exercício,
observada a compatibilização entre o Plano Diretor de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste e a
programação setorial dos órgãos do do Govêrno Federal
efetuada através dos Planos Nacionais Qüinqüenais e
dos Orçamentos Plurianuais de Investimento."

EMENDA Nº 14
Ao art. 11
Pela aprovação, com a seguinte subemenda:
"Art. 11 – Reconhecida a inviabilidade
econômica de utilização dos resultados da
pesquisa, inclusive da lavra da jazida, os
financiamentos referidos no § 1º do art. 8º
desta Lei não serão liquidados, convertendo-se
em
despesas,
a
fundo
perdido,
do
FURENE."
Justificação
A expressão "utilização dos resultados da
pesquisa" é genérica; "lavra de jazida" é uma
espécie de utilização dos resultados de pesquisa. A
modificação proposta dá mais clareza ao
pensamento do legislador.
EMENDA Nº 16

Ao art. 19
Subemenda.
Pela aprovação, com a seguinte redação:
Ao § 1º:
Onde se lê:
120 dias,
leia-se:
150 dias.
EMENDA Nº 11
Onde se lê:
"pronunciamento da SUDENE recomendandoAo § 2º do art. 8º
Pela aprovação, nos têrmos da seguinte lhe a aprovação",
leia-se:
subemenda:
"pronunciamento da Autarquia recomendando
"Art. 8º, § 2º – Na utilização dos
recursos
do
FURENE
terão
priorida- assistência financeira".
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EMENDA Nº 18

EMENDA Nº 33

Ao art. 28, parágrafo único, "in fine"
Pela aprovação da emenda, na forma da
subemenda que dá nova redação ao item II do
parágrafo único do art. 28.
Art. 28, parágrafo único
"II – A modernização e diversificação das
atividades industriais que utilizem como matéria-prima
a cana-de-açúcar e seus derivados aumentando a
eficiência do trabalho industrial e eliminando pontos
de estrangulamento do conjunto fabril."

Ao § 2º do art. 46
Pela aprovação, com a apresentação da
subemenda infra, que concilia as atribuições do
Conselho Nacional de Saneamento com as do
Conselho Deliberativo da SUDENE, que tem a seu
cargo o estabelecimento das diretrizes da política
sócio-econômica da Região Nordestina.
Subemenda:
Dê-se ao $ 2º do art. 46 a seguinte redação:
"As condições de financiamento serão
estabelecidas pelo Ministro do Interior, por proposta
do Conselho Deliberativo da SUDENE, ouvido o
Conselho Nacional de Saneamento."

EMENDA Nº 24
Ao § 1º do art. 29
Pela aprovação, na forma da subemenda que
dá ao texto a seguinte redação:
"Art. 29, § 1º – Participarão do Conselho
Deliberativo do GERAN, como membros: um
representante dos dois Estados maiores produtores
de açúcar, no Nordeste, e outro dos demais Estados
nordestinos também produtores de açúcar,
escolhidos pelos respectivos governadores, e que
serão anualmente revesados."
EMENDA Nº 26
Ao art. 32
Pela aprovação, na forma da subemenda que
dá nova redação à emenda, acrescentando a alínea
h ao artigo 32.
"Art. 32:
h) financiamento de projetos que visam à
eliminação de pontos de estrangulamento na
unidade industrial, permitindo, assim, a eficiente
utilização do equipamento já instalado."

EMENDA Nº 34
Pela aprovação, na forma da subemenda, que
inclui artigo com a seguinte redação:
"Na erradicação da esquistossomose e outras
parasitoses intestinais, o Ministério da Saúde
ou entidades a êle vinculadas poderão celebrar
convênios com a SUDENE."
EMENDA Nº 35
Ao art. 51
Pela aprovação, com a seguinte subemenda:
"Art. 51 – A SUDENE, a SUVALE e o
DNOCS poderão, como antecipação de crédito
extraordinário, aplicar até 5% (cinco por cento)
dos seus recursos, qualquer que seja a sua
natureza ou destinação, na assistência às
populações vítimas de calamidade pública,
decorrente de sêca ou enchente, reconhecida
na forma da lei."
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EMENDA Nº 45

ao aproveitamento integral do sisal, da carnaúba,
das oleaginosas e frutas regionais."

Ao art. 64
Pela aprovação, na forma de subemenda que
EMENDAS Nos 80 E 81
dá ao art. 64 a seguinte redação:
"Art. 64 – As dotações ou os respectivos
Ao art. 95
saldos orçamentários entregues à SUVALE, não
Aprovada, na forma de subemenda do relator.
aplicados no exercício, serão válidos por 5 (cinco)
Subemenda:
exercícios, para aplicação nas obras e serviços aos
"Art. 95 – As emprêsas concessionárias de
quais originàriamente se destinavam."
energia
elétrica
sediadas
nos
Estados
abrangidos, total ou parcialmente, pela atuação
EMENDA Nº 51
da SUDENE, poderão descontar, até 50%
(cinqüenta por cento) do valor do impôsto de
Ao art. 70
renda e adicionais não restituíveis, para fins de
Aprovada, na forma da seguinte submenda:
investimento ou aplicação em projetos de energia
"Art. 70 – As emprêsas agropecuárias elétrica – geração, transmissão, distribuição e
beneficiárias dos incentivos previstos no art. 18 da Lei eletrificação rural – que esta Autarquia, na área
nº 4.239, de 27 de junho de 1963, com a redação dada de sua atuação específica, tenha declarado ou
pelo art. 18 da Lei nº 4.869, de 1º de dezembro de venha a declarar de interêsse para o
1965, assegurarão aos trabalhadores rurais residentes desenvolvimento do Nordeste."
na propriedade em que se localizar o respectivo
empreendimento e que constituírem excedentes de
EMENDA Nº 83
mão-de-obra direito à exploração agrícola, sob
orientação da SUDENE, em colaboração com o IBRA e
Aprovada, na forma da subemenda:
o INDA, da área disponível da referida propriedade, na
''Os lucros e dividendos distribuídos pelas
forma do regulamento aprovado pelo Conselho emprêsas beneficiadas pelas isenções previstas
Deliberativo da SUDENE, visando à implantação da nos artigos 13 e 14 da Lei nº 4.239, de 27 de
Reforma Agrária e execução da Política Agrícola, nos junho de 1963, e nos arts. 33 e 34 da presente
têrmos da legislação específica, principalmente da Lei Lei, serão isentos de tributação, desde que
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964."
aplicados, com aprovação da SUDENE, em
projetos de emprêsas industriais ou agrícolas
EMENDAS Nos 68, 69 E 70
instaladas no Nordeste."
Aos arts. 88 e 91
Pela aprovação, na forma da subemenda que
suprime o art. 91 e dá ao art. 88 a seguinte redação:
"Art.
88
–
A
SUDENE
promoverá
pesquisas
visando
à
racionalização
e e

EMENDA Nº 94
Pela aprovação, na forma de subemenda:
"Art.
–
As
emprêsas
industriais
agrícolas
instaladas
na
região
da
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SUDENE, poderão depositar, para reinvestimento, no
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), acrescida em
50% (cinqüenta por cento), metade da importância do
impôsto de renda devido, ficando, porém, a liberação
dos citados recursos, condicionada à aprovação, pela
SUDENE, dos respectivos projetos técnico-econômicos."
EMENDA Nº 99
Aprovada, na forma da seguinte subemenda:
"A aplicação de recursos do INDA, destinados
a programas de eletrificação rural na área de
atuação da SUDENE, deverá, obrigatòriamente,
obedecer aos critérios e às prioridades estabelecidas
no Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste."

oses, Brejo, Buriti, Coelho Neto, Colinas, D.
Pedro, Fortuna, Duque Bacelar, Gonçalves Dias,
Governador Archer, Governador Eugênio Barros,
Graça Aranha, Mirador, Magalhães de Almeida,
Matões, Nina Rodrigues, Paraibano Parjarama,
Passagem Franca, Pastos Bons, Pirapema,
Pinheiro, Presidente Dutra, Tumtum, São
Bernardo, São Domingos do Maranhão, São João
dos Patos, Urbano Santos, Santa Quitéria do
Maranhão, Catanhede, Timbiras, Viana, Vargem
Grande, Igarapé Grande, Godofredo Viana, Lago
da Pedra, Itapicuru-Mirim, Paço do Lumiar,
Ipixuna.
EMENDA Nº 124

EMENDA Nº 100

Aprovada, na forma da seguinte subemenda:
Aprovada, na forma da seguinte subemenda:
RIO GRANDE DO NORTE – Sistema
"A SUDENE, a SUVALE e o DNOCS destinarão
CHESF:
inclusive em Apodi, Augusto Severo,
recursos com o fim especial de financiarem a
Caraúbas, Doutor Severiano, Encantado, José da
produção e o consumo de fertilizantes."
Penha, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Pau dos
EMENDAS Nos 103 E 104
Ferros, São Miguel, Serra Negra do Norte, São
João de Sabugi, Timbaúba dos Batistas, São
Aprovada,
na
forma
da
subemenda
Fernando, Jardim de Piranhas, Laginhas,
apresentada à Emenda nº 83.
Jucurutu, Florânia, São Vicente, Cruzeta,
os
Carnaúba dos Dantas, Pedro Avelino, Afonso
EMENDAS N 117 E 118
Bezerra,
Macau,
Carnaubais,
Pendências,
Pela aprovação, com a inclusão das cidades já Touros, São Bento do Norte, Extremois, Ipoeira,
enumeradas no projeto da Câmara.
Lagoa de Pedro, São Bento do Trairi, Poço
O texto será o seguinte:
Branco e Governador Dix-Sept Rosado.
SUBEMENDA
MARANHÃO – Inclusive Amarantes, São
Luís, Cururupu, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Montes Altos, Sítio Nôvo, Aleias Altas, Arai-

CUSTO (NCr$ 1.000)
Total
9.010

1969
990

1970
1.620

1971
2.300

1972
1.650

1973
2.450
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EMENDA Nº 126
Pela aprovação, com a supressão da sigla
COSERN.
Assim, a redação do nôvo texto será a
seguinte:
Subemenda.
RIO GRANDE DO NORTE – Sistema CHESF:
inclusive em: Apodi, Augusto Severo, Caraúbas,
Doutor Severiano, Encantado, José da Penha, Luís
Gomes, Marcelino Vieira, Pau dos Ferros, São Miguel,
São Rafael, Florânia, Cêrro-Corá e São Tomé.
EMENDAS Nos 127 E 128
124.

Pela aprovação, na subemenda à Emenda nº

Nova Russas, Palestina, Penaforte, Pereira
Poranga, Porteiras, Potengi, Quitaus, Quixadá,
Quixeramobim, Russas, Solonópole, Trairi, Umari,
Itapipoca, Caucaia, Tianguá, Santana, Acaraú,
Reriutaba, Sobral, Cariré, Marco, Bela Cruz,
Morrinhos, Lagoa Redonda (Fortaleza), Feiticeiro,
Mapuã, Nova Floresta (Jaguaribe), Catarina,
Forquilha (Sobral), Guaraciara do Norte e Viçosa do
Ceará. (+)
CUSTO (NCr$ 1.000)
Total
5.110

1969
1.000

1970
1.000

1971
1.000

1972
1.110

1973
1.000

EMENDA Nº 149

Pela aprovação. Subemenda.
Nova redação.
Vereda Grande, Barra de Santana, Alcantil,
Pela aprovação, na subemenda à Emenda nº Riacho de Santo Antônio e Sossêgo, na Paraíba.
EMENDA Nº 130

124.

EMENDA Nº 134

CUSTO (NCr$ 1.000)

Total
1969
1970
1971
1972
1973
Pela aprovação, com a supressão "a cargo da 13.500
1.500 1.570 3.571 3.572 3.573
ENERGIPE."
Nova redação: Subemenda:
EMENDA Nº 154
Sergipe: inclusive São Domingos, São Miguel
do Aleixo, Canindé do São Francisco, Poço
Pela aprovação, com a supressão: "a cargo da
Redondo, Monte Alegre.
ENERGIPE."
Nova redação: Subemenda:
EMENDAS Nos 143 E 144
Sergipe: inclusive Aracaju, São Domingos,
São Miguel do Aleixo, Canindé do São Francisco,
Pela aprovação. Subemenda.
Poço Redondo, Monte Alegre.
Nova redação:
Ceará: inclusive Fortaleza, Abaiara, Ajuaba,
EMENDAS Nos 183 E 184
Altaneira, Amanaituba, Antonina do Norte, Arajara,
Araripe, Assaré, Baixio, Buritizinho, Campos Sales,
Pela aprovação. Subemenda.
Caridade, Crateús, Crato, Granjeiro, Iara Iguatu,
Nova redação:
Independência, Ingàzeira, Ipaumirim, Iracema,
MARANHÃO:
São
Luís,
Bacabal,
Itapagé, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jamacaru, Pedreiras,
Caxias,
Codó,
Chapadinha,
Juàzeiro do Norte, Limoeiro, Monsenhor Tabosa, Coroatá,
Penalva,
Pinheiro,
Victorino
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Freire, São Domingos do Maranhão, Turiaçu,
Barra do Corda, Pindaré-Mirim, Viana, São Bento,
Balsas,
Arari,
Guimarães,
Santa
Inês,
Esperantinópolis, Ipixuna, São Vicente Ferrar,
Presidente Dutra, Pio XII, Timbiras, Igarapé
Grande, Colinas, Joselândia, Lago Verde, Lima
Campos, Santo Antônio dos Lopes, Pastos Bons,
Poção de Pedras, Timon, Lago de Junco,
Parnarama, São Mateus do Maranhão, Brejo, São
João Batista, São Benedito do Rio Prêto, Vargem
Grande, São João dos Patos, Lago da Pedra,
Eugênio Barros, Itapicuru-Mirim.
EMENDAS Nos 185, 186 E 187
Pela aprovação. Subemenda.
Nova redação:
CEARÁ – Inclusive Apuiares, Pentecoste,
Cascavel, Guaramiranga, Assaré, General Sampaio,
Brejo Santo, Jati, Morrinhos, Tianguá, Reriutaba,
Marco, Irançuba e Moraújo.
EMENDAS Nos 188, 189 E 190

te Alegre, Januário Cicco, São Bento do Norte,
Macau, Presidente Juscelino, São Miguel, Imbaúba
dos Batistas, Jardim de Piranhas, Pureza Paràzinho,
São Paulo de Potengi, Maxaranguape, Extremoz,
Ipanguaçu, Augusto Severo, João Câmara, Areia
Branca, Parelhas, Macau e Ceará-Mirim.
EMENDA Nº 191
Pela aprovação. Subemenda.
PARAÍBA – Inclusive Araruna, Areial, Baieux,
Bananeiras, Boa Ventura, Bonito de Santa Fé,
Cabaceiras, Caiçara, Catingueira, Cubati, Cordeiro,
Cruz do Espírito Santo, Fagundes, Guarabira,
Gurjão, Guriem, Jericó, Juàzeirinho, Monaira, Mari,
Massaranduba, Pilar, Ipirituba, Pombal, Pocinhos,
Prata, Puxinanã, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto,
Santa Rita, Sapé, Serra da Raiz, Serraria, Taperoá,
Tavares, Teixeira e Uiraúna.
EMENDA Nº 193
Pela aprovação. Subemenda.
PERNAMBUCO: Inclusive Caruaru, Bezerros e
Santo Antão.

EMENDA Nº 195
Pela aprovação. Subemenda.
RIO GRANDE DO NORTE – Inclusive Nova
Pela aprovação da subemenda à Emenda nº
Cruz, Santo Antônio, Goianinha, Canguaretama, 193.
São José de Mipibu, Pedro Velho, São José de
EMENDAS Nos 196, 197 E 198
Campestre, Serra Negra do Norte, São João do
Sabugi, Caicó, Currais Novos, Parelhas, Santana
Pela aprovação.
do Matos, Cerro Corá, Lagoa Nova, Carnaúba
Nova redação, sem a expressão: "com
dos Dantas, Alto do Rodrigues, Upanema, prioridade para".
Florânia, Cruzeta, Jucurutu, Pedro Avelino,
Subemenda.
Equador, Afonso Bezerra, Açu, Lages, João
ALAGOAS
–
Inclusive
Pôrto
Câmara, Taipu, Poço Branco, Ceará-Mirim, Mon- de Pedras, Bôca da Mata, Ibateguara,
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Arapiraca, Barra de São Miguel, Coruripe, Igreja Nova Cruz, São Paulo do Potengi, Parelhas, Acari e
Nova, Ipanema, Maceió, Palmeira dos Índios, São Parnamirim.
José da Laje, União dos Palmares, Pôrto de
EMENDA Nº 219
Pedras, Santana do Ipanema, Piaçabuçu, Anadia,
Limoeiro de Anadia, Taquarana, Tanque d'Arca e
Pela aprovação da subemenda às Emendas
Belém.
números 216 e 217.
EMENDAS Nos 200 A 208

EMENDAS Nos 220 E 221

Pela aprovação. Subemenda.
Pela aprovação das emendas, sem os
Nova redação:
destaques dos recursos.
PARAÍBA – Inclusive Areia, Pedras de Fogo,
Nova redação. Subemenda.
Araçagi, Juarez Távora, Tacima, Salgado de São
BAHIA – Inclusive Alagoinhas, Brotas de Félix, Dona Inês e Lucena.
Macaúbas, Caraíbas (Paramirim), Canatiba
(Macaúbas), Paratinga, Itamaraju, Alcobaça,
EMENDA Nº 223
Macaúba, Ibaíra, Butaporã, Ibitiara, Boquira,
Pela aprovação. Subemenda.
Canatiba, Ubaira, Santa Inês, Cravolândia,
Nova redação:
Salinas da Margarida, Riacho de Santana,
PERNAMBUCO – Inclusive Vitória de Santo
Esplanada, Rui Barbosa, Palmeiras, Itaquara e
Antão.
Ibiajara.
EMENDA Nº 224
EMENDA Nº 212
Pela aprovação. Subemenda.
Nova redação:
Pela aprovação. Subemenda.
ALAGOAS – Inclusive União dos Palmares.
Nova redação.
PIAUÍ – Inclusive Picos, Piripiri, Altos, Campo
EMENDAS Nos 225 E 226
Maior e outras.
EMENDAS Nos 213, 214 E 215
Pela aprovação. Subemenda.
Nova redação.
CEARÁ – Inclusive Aquiraz, Caucaia,
Maranguape, General Sampaio, Mombaça, Tiaguá e
Benedito.
EMENDAS Nos 216 E 217

Pela aprovação. Subemenda.
Nova redação:
SERGIPE – Inclusive Indiaroba, Ribeirópolis,
Cumbe e Lagarto.
EMENDAS Nos 227 E 231
Pela aprovação, sem os quantitativos.
Nova redação. Subemenda.
BAHIA – Inclusive Alagoinhas, Paratinga,
Barra, Bom Jesus da Lapa, Macaúbas, Itaberaba,
Itacaré, Maragogipe, Ubaira, Prado, Bromado, Santa
Inês, Cravolândia, Jaguaquara e Itiruçu.

Pela aprovação. Subemenda.
Nova redação:
EMENDA Nº 234
RIO
GRANDE
DO
NORTE
–
Inclusive
Caicó,
Açu,
Ceará-Mirim,
Pela aprovação, na forma da subemenda à
Angicos,
Macau,
Lages,
Currais
Novos, Emenda nº 100.
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EMENDAS Nos 257 E 258

turama – Tanque Nôvo), Ibitiara (Cachoeira-Mucambo),
Brotas de Macaúbas (Mata do Bom Jesus – Ouricuri de
Pela aprovação, sem a discriminação de Ouro), Paramirim (Caraíbas), Paratinga (Alagoas –
Muquem-Bom Sucesso e Boa Vista), Boquira.
recursos.
Nova redação. Subemenda.
EMENDAS Nos 308 E 309
MARANHÃO – Inclusive Amarante, Codó,
Vitória do Mearim, Vargem Grande, Chapadinha,
Pela aprovação, sem a discriminação dos
São Vicente Ferrer, Buriti, Cajapió, Presidente Dutra,
Tuntum, Graça Aranha, Timon, Parnarama, Brejo, quantitativos.
BAHIA – Sistema Correntina.
Barão de Grajau, São João Batista, Catanhede,
Inclusive Subsistema Paramirim, Energização
Rosário,
Arari,
Santa
Inês,
Pindaré-Mirim,
de
Paramirim,
Botuporã, Tanque Nôvo, Caturama,
Guimarães, Igarapé Grande, Paço do Lumiar,
Rio
do
Pires,
Boquira:
Energização de Canatiba e
Eugênio Barros, Itapecuru-Mirim, Lago da Pedra e
Ibitiára.
Godofredo Viana.
EMENDAS Nos 260 E 261

EMENDA Nº 317

Pela aprovação, sem discriminação do
Pela aprovação. Subemenda.
quantitativo.
Nova redação:
SERGIPE – Subemenda.
CEARA – Inclusive Abaiara, Aracati, Itaiçara,
"Inclusive
adutora
regional
e
obras
Coreau, Moraújo e Reriutaba.
complementares para abastecimento de água da
região sertaneja do Estado."
EMENDAS Nos 262, 263 E 264
Pela aprovação.
Nova redação. Subemenda.
RIO GRANDE DO NORTE – Inclusive Água
Nova, Macau, Pendência, Alto do Rodrigues,
Carnaubais,
Ipanguaçu,
Guamaré,
Afonso
Bezerra, Pedro Avelino, João Câmara, CearáMirim, Taipu, Lages, Upanema, Paraú, Augusto
Severo, São Rafael, Açu, Touros, São Bento do
Norte, Pureza, Parazinho, Pedra Grande,
Maxaranguape, Pedro Avelino, João Câmara,
Lages, Mato Grande, Serra de Santana, Acaraí,
Parelhas, Caicó, Nova Cruz, São Paulo do
Potengi e Ceará-Mirim.
EMENDA Nº 268

EMENDAS REJEITADAS
EMENDAS Nos 6, 7, 8 E 9
Aos arts. 6º e 7º.
Pela rejeição.
As emendas, apesar dos bons propósitos dos
seus autores, não alcançam os objetivos pretendidos.
Criariam
mesmo
dificuldades
operacionais,
acrescendo que o Ministério das Minas e Energia não
é o único Ministério interessado em recursos naturais.
Como está redigido o texto atual do projeto, a
articulação entre os Ministério e a SUDENE se fará
através do Conselho Deliberativo, onde têm assento
representantes de todos os Ministérios Civis.

EMENDAS Nº 10
Pela aprovação, sem os quantitativos.
Nova redação: Subemenda:
Ao art. 8º, § 1º, e art. 9º
BAHIA – Inclusive Dantas, Macaubas (Lagoa
Pela rejeição, tendo em vista a aprovação da
Clara – Santa Terezinha), Botuporã (Boa Vista – Ca- Emenda nº 13, que tem objetivos semelhantes.
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EMENDA Nº 12

EMENDA Nº 25

Ao art. 8º
Ao art. 32, alínea d
Pela rejeição. A emenda limita a capacidade
Pela rejeição, vez que a redação do texto do
executiva da SUDENE no setor tão importante projeto já inclui a "proteção e recuperação da saúde
referido pelo seu autor.
do trabalhador".
O principal objetivo da presente emenda
será alcançado pela Emenda nº 11, da mesma
EMENDAS Nos 27 E 28
autoria, cuja aprovação já foi recomendada pelo
relator.
Ao § 1º do art. 33
Pela rejeição. O § 2º do art. 33 atende
EMENDA Nº 15
precìpuamente aos objetivos da emenda apresentada.
Pela rejeição.
EMENDA Nº 19
Ao art. 22
Pela rejeição. Tratando-se de reduzir recursos
destinados à pesquisa, não podemos aceitar as
emendas apresentadas.

EMENDA Nº 29
Ao art. 35.
Pela rejeição. O incentivo é concedido para
capitalizar a emprêsa e não para beneficiar o acionista.
EMENDA Nº 30

Ao art. 39
Pela rejeição. É uma emenda justa, porém de
difícil aplicação.
Ao art. 22
É rígida e poderá prejudicar os planos da
Parecer contrário. Pelas mesmas razões que SUDENE já em execução.
deram motivo à rejeição da Emenda nº 19.
Fomos informados de que a SUDENE já vem
disciplinando a matéria, porém, dentro de um caráter
EMENDA Nº 21
mais flexível que atende, em cada caso, às
solicitações e imperativos desenvolvimentistas de
Ao art. 23
cada região.
Pela rejeição, em face da aceitação da
Emenda nº 13, através da qual os objetivos
EMENDA Nº 31
pretendidos são plenamente atingidos.
Ao art. 39
EMENDA Nº 23
Parecer contrário. Tenho muitas dúvidas sôbre
a constitucionalidade da emenda, no que tange "à
Ao art. 32 e seus §§
subscrição compulsória de capital".
Pela rejeição da emenda, vez que a aprovação
Acho também que os pequenos empresários
da mesma retiraria a quase totalidade dos recursos não seriam beneficiados com a aprovação da emenda.
estáveis do FURENE, ficando os mesmos
A subscrição, nos têrmos da legislação
constituídos apenas dos recursos decorrentes de vigente, é feita através de projetos da livre escolha
aplicação da taxa de análise, processamento e dos depositantes, dentro dos prazos legalmente
contrôle, aquêles projetos que, após aprovados, não estabelecidos.
viessem a se implantar, o que constitui uma pequena
Retirar êsse direito de escolha de uma parcela
minoria. Tal situação equivaleria à liquidação do de depositantes – os menores – é ferir um dos
FURENE.
princípios cardeais do desenvolvimento integrado.
EMENDA Nº 20
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Lamentàvelmente, sou contra a emenda,
apesar da substancial admiração que nutro pelo seu
autor.
EMENDA Nº 36
Ao art. 51
Pela rejeição. A emenda já está, de algum
modo, atendida.
EMENDA Nº 37
Ao art. 51
Pela rejeição.

Ao art. 66
Pela rejeição. O artigo não obriga, apenas
faculta a aplicação de recursos na execução de
serviços e obras previstos e aprovados nesta Lei.
Por que inconstitucional?
EMENDA Nº 50
Ao art. 69
Pela rejeição, em virtude da aprovação da
Emenda nº 5, que atende aos objetivos aqui
pretendidos, suprimindo o art. 69.
EMENDA Nº 52

EMENDA Nº 38
Ao art. 52
Pela rejeição, para guardar coerência com
aceitação das Emendas de nos 39 e 40.
EMENDA Nº 42

EMENDA Nº 49

Ao art. 71
Pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 53

Pela rejeição. A inclusão de estabelecimentos
comerciais não tem, a nosso ver, mérito econômico,
pois é por demais sabido que é, exatamente, o
comércio o setor que, a curto prazo, mais se
beneficia dos frutos do desenvolvimento econômico,
de que o Govêrno tem pretendido dinamizar através do
planejamento de tôdas as atividades econômicas do
Nordeste, através da SUDENE.
da
EMENDA Nº 54
do
Ao art. 71
da
Pela rejeição. O prazo até 1969 já é suficiente.
do

Aos arts. 60, 61, 62, 63, 64 e 65
Pela rejeição. A SUDENE é órgão
Planejamento e Coordenação Geral.
Não o é de execução.
Não há qualquer vantagem na absorção
SUVALE e do DNOCS pela SUDENE.
Quanto à inclusão da programação
DNOCS e da SUVALE no IV Plano Diretor
SUDENE, na forma contida no projeto
Executivo, é perfeitamente válida, pois permitirá à
EMENDA Nº 55
SUDENE o conhecimento, a avaliação e o
acompanhamento de todos os programas
Ao art. 72
daqueles Órgãos pertencentes ao Ministério do
Pela rejeição. A emenda, apesar do seu
Interior, constituindo assim o sistema de alcance, restringirá a capacidade operacional do
GERAN, órgão responsável por programação ainda
planejamento regional.
em período de implantação.
EMENDA Nº 43
EMENDA Nº 56

Ao art. 62
Aos §§ 1º e 2º do art. 72
Pela rejeição. O DNOCS é atualmente um
Pela rejeição. Se o Executivo ainda não
órgão de execução de programas e projetos da regulou o decreto que criou o GERAN, nada impede
SUDENE. Logo, a sua área de atuação deve ser a que o Legislativo o faça, modificando-o, se achar
mesma daquela autarquia.
seja conveniente.
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EMENDAS Nos 57, 58 E 59
Ao art. 81
Pela rejeição, em virtude do nosso parecer
favorável à Emenda nº 60, de autoria do Senador
Manoel Villaça, que concilia, a nosso ver, os
interêsses em choque.
EMENDA Nº 61
Ao art. 81
Pela rejeição, em virtude do nosso parecer
favorável à Emenda nº 60.
EMENDA Nº 62

proprietários com um "período de carência de até 5
anos".
EMENDA Nº 71
Ao § 2º do art. 92
Pela rejeição. Não existe parágrafo no art. 92.
Torna-se difícil descobrir o verdadeiro objetivo
do autor, vez que não há justificativa à sua emenda.
EMENDAS Nos 73, 74 E 75
Ao art. 93 e seu § 3º
Prejudicadas, com a aprovação da Emenda nº
72, que suprime os §§ 2º e 3º do artigo.

Ao art. 83
EMENDA Nº 79
Pela rejeição. O texto que se deseja suprimir
não fere o Decreto-Lei nº 200, porquanto a matéria aí
Ao art. 94
versada trata da Reforma Administrativa, enquanto o
Pela rejeição, face aos motivos que nos
artigo 83 estabelece o mecanismo para elaboração levaram à aprovação das Emendas nos 76, 77 e 78.
da Proposta Orçamentária, o que não é incompatível
com o poder de legislar do Congresso.
EMENDA Nº 82
O que se pretende é que a SUDENE opine, a
priori, sôbre as despesas de capital, o que lhe é
Ao art. 96
defeso por ser reconhecidamente o órgão de
Pela rejeição.
Planejamento e Coordenação do Desenvolvimento
O art. 96 não revigora dispositivos já
regional, devendo ser obrigatòriamente ouvido.
revogados, o que é óbvio.
Como órgão de Planejamento Regional não
deixa de ser, por via de conseqüência, órgão
EMENDA Nº 85
substancialmente
auxiliar
do
Ministério
do
Planejamento.
Pela rejeição.
Não estando justificada, não posso alcançar,
EMENDA Nº 63
de plano, os objetivos do nobre autor da proposição.
Ao art. 85
Pela rejeição. A Emenda nº 64 atende melhor
aos propósitos da pública administração.

EMENDA Nº 86

Pela rejeição.
Não está a emenda justificada. Não posso ser,
EMENDAS Nos 65 E 66
portanto, esclarecido quanto às suas conseqüências
no Plano em debate.
Ao art. 85
Sendo a SUDENE essencialmente um órgão
Pela
rejeição.
A
SUDENE
trairia de programação regional, não se justificaria que se
os princípios que a criaram se fôsse utilizasse de critérios apriorísticos para fixar
comprar terras a, muitas vêzes, pequenos quantitativos de recursos à base de percentuais.
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EMENDA Nº 87

EMENDAS Nos 101 E 102

Pela rejeição.
Pela rejeição.
Já foi, em parte, atendida, no art. 71 do
É muito difícil, senão impossível, estabelecerprojeto.
se um critério justo para uma aplicação de recursos à
base de percentuais.
EMENDA Nº 89
O órgão de Planejamento para o Nordeste –
único tècnicamente capaz de opinar – foi ouvido
Pela rejeição.
sôbre a matéria de tamanha relevância?
Atendida no art. 93 e seu § 1º.
Se o foi, qual o seu parecer? Se contrário,
como tivemos notícia, quais os elementos
EMENDA Nº 90
de contestação que poderíamos apresentar e
que nos motivassem à aprovação desta
Pela rejeição.
importantíssima emenda? Importantíssima pela
Os objetivos da emenda foram atendidos em sua imediata repercussão, inclusive nos planos já
parte pela aprovação da Emenda nº 11.
estudados e também nos já em execução?
Apesar de nossa compreensão somos levados a
EMENDA Nº 91
rejeitá-la. Acresce que medida de alcance tão
elevado só poderia ser atingida mediante o
Pela rejeição.
estabelecimento de estímulos diferenciais entre
Sofreria grande golpe – se aprovada – o as diversas regiões do Nordeste, propósito já
parque industrial brasileiro.
proclamado pela SUDENE.
EMENDA Nº 97

EMENDA Nº 105

Pela rejeição.
Esta emenda não atende aos interêsses nem
mesmo do empresariado nordestino.
Provoca, na corrida para a venda dêsses
títulos, com o conseqüente aviltamento dos seus
preços reais, a desorganização do mercado de
capitais ora nascente no Nordeste.
Por outro lado, desestimula – num país em
que há escassez de recursos para financiamento de
capital de giro – o espírito de poupança, necessário à
estabilidade financeira e, por vias de conseqüências,
também, a social.

Pela rejeição.
Esta emenda não beneficiaria o Estado, mas,
apenas, um pequeno grupo de emprêsas que
passariam à categoria de privilegiadas.

EMENDA Nº 98

EMENDA Nº 108

EMENDA Nº 106
Pela rejeição.
Salvo melhor juízo, creio que esta ótima
emenda é inconstitucional.
Gostaria imensamente de dar-lhe parecer pela
aprovação.

Pela rejeição.
Pela rejeição.
Não está a emenda justificada.
Os objetivos pretendidos estão incluídos dentro
Não pode e não deve ser aceita.
das próprias finalidades da SUDENE. Por essa razão,
Fere a orientação e diretriz, a própria filosofia tais princípios têm inspirado sempre a programação
do sistema de incentivos dos arts. 34 e 18.
da Autarquia, não havendo, em conseqüên-
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cia, necessidade de indicá-los no texto da lei.

elétrica que abrange tôda área de atuação da SUDENE.

EMENDA Nº 109

EMENDA Nº 114

Parecer contrário.
Em matéria de tamanha importância deveria
ser ouvida, em primeiro lugar, a SUDENE, e, logo
depois, o Ministério do Interior.
Que há uma injustiça cometida contra o
Espírito Santo, marginalizando-o, tirando-se-lhe o
direito ao "progresso e ao desenvolvimento",
ninguém, de consciência tranqüila, o nega.
Mas poderia ou deveria o Espírito Santo ser
colocado na área da SUDENE, isto é, na área do
Nordeste legal? Não tenho autoridade, fruto de
firmes convicções para opinar a favor da emenda.
Lamento-o. Pode ser que venha a mudar de
opinião em face de novos argumentos que,
possìvelmente, surjam. Mas, neste momento, o
parecer é contrário.

Pela rejeição.
A Cidade de Bom Conselho já está eletrificada.
A etapa para eletrificação dos distritos ainda
demorará algum tempo por falta reconhecida de
condições econômicas.
Essa inclusão, que provocaria outras
semelhantes, prejudicaria de imediato todo o plano
de eletrificação já traçado e em execução.
EMENDA Nº 116
Pela rejeição.
O programa, como se lê do Anexo
correspondente, já atende ao Estado de Sergipe,
possìvelmente com maior dotação.
EMENDA Nº 119

Pela rejeição.
O quantitativo será distribuído entre os
diversos
Estados do Nordeste, a partir do ano de
Parecer contrário.
1971,
em
virtude do OPI, já aprovado, não consignar
Pelo que fui informado, não é da competência
recursos para os anos de 1969 e 1970.
do Ministério da Saúde "executar obras de melhoria
de habitações".
EMENDAS Nos 135, 136 E 137
Não estando a emenda justificada, crescem as
minhas dúvidas sôbre a sua juridicidade.
Pela rejeição.
EMENDA Nº 110

EMENDA Nº 111

Já atendidas, não sendo possível, porém, os
destaques dos quantitativos em virtude do
Orçamento Plurianual de Investimentos ter sido
aprovado e se encontrar em plena execução.

Pela rejeição.
a) Não se trata de geração de energia
EMENDA Nº 156
elétrica.
b) A vinculação da execução do programa a
Pela rejeição.
determinada Companhia não ser atribuição do
Cria despesas sem aproveitar as fontes de
Legislativo.
onde destacou os recursos.
c) A Emenda nº 120 sistematiza melhor o
problema, tornando-o mais flexível.
EMENDAS Nos 158, 159, 160 E 161
EMENDA Nº 112

Parecer contrário.
O projeto já contempla os Estados com
Esta emenda reduz a três Estados recursos que foram objeto de estudos dos órgãos
tôda programação de distribuição de energia especializados.
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A discriminação, se poderia a nos beneficiar, os anos de 1969 e 1970, que não podem deixar de
certamente a outros prejudicaria.
ser aplicados.
Além do mais, há Estados que não seriam
contemplados porque são discriminados nas
EMENDA Nº 172
emendas.
Pela rejeição.
EMENDAS Nos 162 E 163
A emenda da Câmara está compatibilizada
com os recursos previstos no OPI para os anos de
Pela rejeição.
1969 e 1970, nos quantitativos que não podem ser
A exceção constituiria um precedente que alterados.
prejudicaria o Plano de Aplicação de recursos nos
diversos Estados da área da SUDENE, inclusive o do
EMENDA Nº 174
Rio Grande do Norte.
Pela rejeição.
EMENDA Nº 167
Não houve equívoco na Câmara.
Aquela outra Casa do Congresso apenas
Pela rejeição.
observou os dispositivos do OPI.
Não pode ser aceita em virtude de desviar
verbas do Programa de Abastecimento e
EMENDA Nº 175
Comercialização, prejudicando a execução de uma
política que o Govêrno considera altamente
Pela rejeição.
prioritária.
O trêcho Cabedêlo-Campina Grande já se
encontra pavimentado.
EMENDA Nº 168
EMENDA Nº 176
Pela rejeição.
Não deve ser aceita porque retira recursos
Pela rejeição.
destinados ao Programa Agropecuário, que tem
Não é possível, em face de dispositivos legais,
caráter prioritário.
transferir recursos de Ministérios para obras de
outros órgãos administrativos.
EMENDA Nº 169
EMENDA Nº 177
Pela rejeição.
O que se pretende será fatalmente executado,
Pela rejeição.
de vez que a BR-101 não poderia prosseguir sem a
As obras de implantação dessa rodovia, na
construção da ponte sôbre o Rio Parí.
direção da BR-116, já estão em execução.
EMENDA Nº 170

EMENDA Nº 178

Pela rejeição.
Pela rejeição.
Não é possível a aprovação da emenda que
Mantemos a forma adotada pela Câmara, que
objetiva a construção de um trecho rodoviário inclui
o prolongamento
Araripina-Parnamirim,
essencial ao desenvolvimento das Alagoas em reivindicação de Pernambuco que não prejudica os
virtude do OPI não ter consignado recursos a sua programas em execução.
execução.
EMENDA Nº 178-A
EMENDA Nº 171
Pela rejeição.
Pela rejeição.
A
emenda
é
justíssima,
mas
não
O
Orçamento
Plurianual
de encontra
amparo
legal,
pois
atenta
Investimentos, já votado, vincula recursos para contra dispositivos do OPI que não consigna
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recursos para a pavimentação do citado trecho.

prejudicaria a execução de todo o programa no
Estado de Pernambuco.

EMENDAS Nos 179 A 182
Pela rejeição.
Não há recursos consignados
destinados a essas obras.
São necessárias. Mas que fazer?
EMENDA Nº 192

EMENDA Nº 232
no

OPI

Pela rejeição.
EMENDA Nº 233
Pela rejeição.

Pela rejeição.
EMENDA Nº 235
Em 1969, todo o Estado da Paraíba dispõe de
7.000.000 cruzeiros novos para abastecimento de
Pela rejeição.
água.
Não se deve ou não se pode transferir
Como destinar 1.500,00 só naquele ano para recursos
destinados
à
Agropecuária
para
uma obra necessária, mas que não encontra amparo Transporte.
nas disposições legais? (OPI).
Todavia, o esquema financeiro para ampliação
EMENDA Nº 237
do abastecimento de água da cidade que o Senador
Argemiro de Figueiredo tanto ama, já se encontra
Pela rejeição.
equacionado através de contrato de financiamento
A finalidade é pesquisa e experimentação
com o BID.
agropecuária.
Como incluir cidades?
EMENDA Nº 194
EMENDA Nº 238
Pela rejeição.
Prejudicada, pela aprovação das Emendas nos
Pela rejeição.
193 e 195.
Não se deve transferir verbas destinadas à
assistência técnica, material e financeira à
EMENDA Nº 211
Cooperativas para construção de rodovias.
Além do que tal transferência não encontra
Pela rejeição.
amparo na lei.
EMENDA Nº 218

EMENDA Nº 239

Pela rejeição.
Pela rejeição.
O problema de esgotos sanitários para
Os planos de colonização do Alto Turi vão
Mossoró está sendo resolvido através de empréstimo consumir tôda verba a êles destinados.
de financiamento pelo BID.
Reduzi-los seria não executá-los.
A emenda destaca grande parte dos recursos
destinados a outras regiões do Estado.
EMENDA Nº 240
EMENDA Nº 222
Pela rejeição.
Já
está
o
Município
contemplado
no
projeto.
A

Pela rejeição.
Segundo nos conta, a Barragem de Boa
Esperança já se encontra concluída.
de
Caruarú
Mesmo não mencionar o autor da emenda a
discriminação fonte donde os recursos seriam destacados.
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EMENDAS Nos 241 E 242

EMENDA Nº 259

Pela rejeição. A que recursos naturais se
Pela rejeição. Não há recursos no OPI que
refere
o autor da emenda?
possam ser destacados para outras áreas, além dos
nêle mencionados; como Morada Nova, Bebedouro e
EMENDA Nº 265
Lameiro.
EMENDA Nº 243
Pela rejeição. Essas obras a que se refere a
emenda não são de atribuições da SUDENE.
A competência é de outros órgãos.
EMENDA Nº 244

Pela rejeição. A que recursos naturais se
refere o autor da emenda?
EMENDA Nº 266
Pela rejeição. A que recursos naturais se
refere o autor da emenda?

EMENDA Nº 267
Pela rejeição. Não se pode transferir recursos
de programas que o Govêrno considera de
Pela rejeição. A que recursos naturais se
comprovada prioridade para construção de rodovias referem os autores da emenda?
que estão colocadas no âmbito específico do
DNER.
EMENDA Nº 269
EMENDAS Nos 245, 246 E 247
Pela rejeição. Não é atribuição da SUDENE a
execução de tais obras.
EMENDAS Nos 248/252

Pela rejeição. No programa destinado às
pesquisas de recursos minerais não cabe a
industrialização do salgema.
Há uma emenda, noutro capítulo do Plano,
com parecer favorável, que dará à SUDENE os
instrumentos necessários à programação da
exploração e conseqüente industrialização não
sòmente do salgema como doutros minerais.
Lembro que o General-Superintendente da
SUDENE assumiu o compromisso público de tratar
do problema, que é de interêsse nacional.

Pela rejeição. Os recursos mencionados no
Plano Diretor destinam-se, no momento, ao
estudo de viabilidade para implantação de
distritos industriais e que estão sendo objeto de
acurados estudos dos órgãos especializados da
EMENDAS Nos 272/277
SUDENE.
Aceitar, agora, qualquer discriminação seria
Pela rejeição. Os destaques de quantitativos
criticar, no nascedouro, os estudos que ora se não fixados do Orçamento Plurianual de
processam.
Investimentos não serão considerados.
Logo, as emendas, se aprovadas, seriam
EMENDA Nº 255
inócuas.
Acho que deveremos estudar um meio hábil de
Pela rejeição. Como admitir-se a exclusão de conseguirem-se recursos para tão úteis instituições.
recursos destinados a estudos e pesquisas de
recursos hídricos para outra finalidade, quando o
EMENDAS Nos 278 E 279
nordeste necessita de água, cada vez mais água,
que só poderá ser conseguida havendo um
Pela rejeição. Não é finalidade da SUDENE
agressivo programa de conhecimento de suas auxiliar Universidades, visando a qualquer programa e
reservas.
Coordenação das atividades de Recursos Humanos.
Quando delas necessita para realização
A irrigação concorrerá para a redenção do
de estudos e pesquisas, o faz através
Nordeste.
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de convênios, como já aconteceu
Universidade Federal da Bahia.

com

a

EMENDAS Nos 281 E 282
Pela
rejeição.
Não
é
da
política
programática da SUDENE financiar Institutos de
Ensino Superior, quando principalmente se trata
de
carreiras
que
não
têm
implicações
tecnológicas.
Acresce que no OPI não consta qualquer
programa destinado a êsse fim, muito menos
consignação de verbas para escolas isoladas.
EMENDAS Nos 284 E 285
Pela rejeição.

EMENDA Nº 305
Parecer contrário.
EMENDA Nº 310
Pela rejeição.
Está prejudicada, em virtude de subemenda
que alcança a mesma finalidade.
EMENDA Nº 311
Parecer contrário.

EMENDAS N 290/296
os

Pela rejeição.
EMENDA Nº 297
Pela rejeição.
EMENDA Nº 299
Pela rejeição.
EMENDA Nº 300
quê?

O problema da Reforma Administrativa é
imperioso e urgente.
Como fazê-la sem recursos e sem preparação
de pessoal em todos os níveis?

Pela rejeição. Ampliação e melhoramento de

EMENDA Nº 313
Pela rejeição, à falta de dotações para atender
à justa pretensão do Estado.
EMENDAS Nos 314 E 315
Pela rejeição.
A discriminação de recursos prejudica o plano
da SUVALE para os demais Estados.
A SUVALE só dispõe de NCr$ 2.475.000,00
para o ano de 1969, quando se pretende para um só
Estado, no mesmo ano, NCr$ 4.800.000,00.
EMENDA Nº 322
Pela rejeição.

EMENDA Nº 301
Pela rejeição.
Não é função da SUDENE construir, ampliar
ou melhorar unidades de saúde.
Ela treina pessoal, faz pesquisas sanitárias
etc. ...
EMENDA Nº 302
Pela rejeição.
À SUDENE não se atribui a função de
promover melhoramento de habitações...
EMENDAS Nos 303 E 304
Pela rejeição.
Não se deve tirar recursos da SUDENE
destinados à preparação de pessoal destinado à
Reforma da Administração Publica do Nordeste.

EMENDA Nº 323
Pela rejeição.
EMENDA Nº 324
Pela rejeição.
A
emenda
modificaria
quantitativos
necessários à execução de obras já programadas.
EMENDA Nº 325
Pela rejeição. Introduz uma rodovia que quase
não está na programação do DNOCS nem se
encontra no OPI, além de não apresentar as fontes
donde os recursos seriam retirados.
EMENDAS Nos 326, 327, 328, 329 E 330
Pela rejeição.
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EMENDAS Nos 331, 332 E 333
Pela rejeição.

PARECER
Nº 688, DE 1968

da Comissão de Finanças, sôbre as
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 104/68
(nº 1.376-B/68, na Câmara), que aprova o IV
Pela rejeição. O projeto da Câmara prevê para
o Vale do Parnaíba 52 milhões de cruzeiros; o autor Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico
e Social do Nordeste para os anos de 1969,
da emenda solicita 10 milhões.
O Estado seria prejudicado, o que não é 1970, 1971, 1972 e 1973, e dá outras
providências.
intenção do autor.
EMENDA Nº 334

EMENDA Nº 335
Pela rejeição. A bacia é uma só. E mais –
houve uma transplantação de recursos incompatíveis
com dispositivos expressos no OPI.
EMENDAS Nos 337, 338, 339, 340, 341, 342 E 343
Pela rejeição.
EMENDA Nº 344
Pela rejeição.
EMENDAS Nos 345 E 346
Pela rejeição.
EMENDA Nº 347
Pela rejeição.
EMENDAS Nos 348, 349 E 350
Pela rejeição.
EMENDA Nº 95
Pela rejeição. O plano é impraticável, no
momento.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 22 de agôsto de 1968.
– Wilson Gonçalves, Presidente – Aurélio Vianna,
Relator – Paulo Torres – Carlos Lindenberg – Mem de
Sá – Edmundo Levi – Adolpho Franco – José Ermírio
– José Leite – João Cleofas – Ney Braga.

Relator: Sr. Clodomir Millet.
Em nosso relatório preliminar, fizemos uma
análise do projeto que nos veio da Câmara como
resultado do exame da proposição submetida à
apreciação do Congresso pelo Excelentíssimo
Presidente da República.
Trata-se de um substitutivo em que foram
introduzidas modificações substanciais ao projeto
original do Poder Executivo. Fizemos acentuar
algumas dessas alterações.
Agora, só nos cabe examinar as emendas ao
texto do projeto. Sôbre o anexo financeiro – nas
partes relativas à SUDENE, ao DNOCS e à
SUVALE – já se manifestaram os seus eminentes
relatores.
As emendas que nos cabe relatar somam 113.
Demos parecer favorável a 24. Rejeitamos 47. E
aprovamos 42, com subemendas.
Se a Comissão permitir, começaremos pelo
exame das emendas às quais apresentamos
subemendas. Visam estas a tornar mais claro o
texto e a possibilitar à SUDENE a realização do
seu programa de ação, dentro dos planos e
diretrizes gerais do Govêrno. Assim sendo,
oferecemos subemendas às seguintes Emendas:
1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
26, 27, 28, 33, 35, 36, 49, 51, 55, 60, 62, 68, 69,
70, 72, 80, 81, 82, 86, 88, 93, 94, 99, 100, 101,
102, 105 e 107.
Agora,
vejamos
as
emendas
rejeitadas. A sua aceitação em nada contribuirá
para
melhorar
o
projeto.
Muitas
delas
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cuidam de matéria que não precisa ser
incorporada à lei porque a SUDENE já as tem
inscritas nos seus planos e programação de ação.
Outros pretenderiam suprimir dispositivos do
projeto que, a nosso ver, não podem, nem devem
ser retirados. Alguns pretendem incorporar
disposições que, se aceitas, poderiam criar
situações discriminatórias em prejuízo da
harmonia social que a todos incumbe promover,
principalmente nas áreas ditas explosivas como o
Nordeste. Entre estas citar-se-ia a participação
dos empregados nos lucros das emprêsas,
matéria constitucional ainda não regulamentada e
que não pode ser considerada do ponto
estritamente regional e aplicada em determinados
setores, ou seja, apenas naqueles que gozem
dos benefícios da SUDENE, enquanto todos es
outros que trabalham na cidade ou no campo não
poderiam participar dos lucros das emprêsas às
quais estejam servindo. Nessa linha de
considerações, rejeitamos as seguintes Emendas:
6, 7, 8, 9, 23, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 42, 43,
52, 53, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 103,
104, 106, 108, 110, 232, 233, 234.
Nosso parecer é favorável às Emendas nos 2,
14, 16, 22, 24, 32, 34, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
54, 56, 63, 64, 67, 84, 92, 96 e 109.
Não é necessário justificar êste parecer, pois
pela simples leitura se vê a conveniência de sua
incorporação ao projeto.
Queremos, no entanto, dar destaque à
Emenda nº 109.
É o Espírito Santo reclamando a sua
inclusão na SUDENE. As razões justificativas
das emendas são plausíveis. Se a SUDENE
não é mais a Superintendência do Nordeste,
mas na realidade, a Superintendência das
regiões subdesenvolvidas, compreendidas entre
determinados limites que a própria lei traça,
nada haveria que impedisse que êsses limites

pudessem ser estendidos para o Sul, para abranger
o Norte do Espírito Santo até o Rio Doce. Se forem
aceitas as nossas subemendas, particularmente a
que disciplina a distribuição e aplicação dos
incentivos, nenhum prejuízo haverá para os Estados
que atualmente integram a SUDENE. O Espírito
Santo teria visto chegar a sua vez, nas atenções que
lhe deve o Govêrno a uma região atualmente
desassistida de qualquer favor oficial e tôda uma
população abandonada. O Estado inteiro saberia
que, através da SUDENE, poderia vencer a barreira
do subdesenvolvimento e caminhar para os seus
altos destinos no conceito da Federação.
CONCLUSÃO
A Comissão de Finanças aprovou as Emendas
de nos 2, 14, 16, 22, 24, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 54, 56, 63, 64, 67, 76, 77, 78, 84, 92 e 96, e as
subemendas às Emendas nos 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 49, 51,
55, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 80, 81, 82, 83, 86,
88, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 107,
aprovando, ainda, da Comissão de Projetos do
Executivo, a Emenda nº 2-R ao art. 82 e as
subemendas às de nos 1 e 34, e rejeitando as demais.
Sala das Comissões, em 22 de agôsto de
1968. – João Cleofas, Presidente – Clodomir Millet,
Relator – Aurélio Vianna – Pessoa de Queiroz – José
Ermírio – José Leite – Júlio Leite – Manoel Villaça –
Leandro Maciel – Nogueira da Gama, vencido quanto
à rejeição do artigo 94 do projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados (Emenda nº 109) – Carlos
Lindenberg – vencido quanto à rejeição do artigo 94
do projeto e da Emenda nº 109.
SUBEMENDA ÀS EMENDAS
Nos 3 e 4
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único
do art. 2º e suprima-se o art. 15.
"Parágrafo
único
–
Os
valôres
constantes do anexo financeiro desta Lei
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serão incluídos nos orçamentos anuais, observada a
compatibilização entre o Plano Diretor de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste e
a programação setorial dos órgãos do Govêrno
Federal, efetuada através dos Planos Nacionais
Qüinqüenais e dos orçamentos plurianuais de
investimentos."
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 5
Acrescente-se mais um parágrafo ao art. 2º e
suprima-se o art. 69.
"§ – Os valôres referentes aos exercícios de
1971, 1972 e 1973, incluídos no Anexo Financeiro,
serão ajustados por ocasião da elaboração dos
futuros projetos de orçamento plurianuais, de acôrdo
com os critérios gerais estabelecidos pelos órgãos
técnicos competentes."
SUBEMENDA ÀS EMENDAS
Nos 10, 11, 12, 13, 19, 20 e 21
1) Acrescente-se ao § 1º do art. 8º a seguinte
alínea:
"c) custeio de pesquisa científica ou
tecnológica."
2) Acrescente-se um § 4º ao art. 8º
"§ 4º – Para cumprimento do disposto na letra
c do § 1º dêste artigo e na conformidade dos
programas que aprovar, a SUDENE, mediante
convênio com as Universidades e Institutos
especializados de Pesquisa e Experimentação,
sediados no Nordeste, aplicará 1% (um por cento)
dos recursos incorporados ao FURENE, por fôrça do
§ 2º do art. 22 desta Lei."
3) Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 8º:
"§ 2º – Na utilização dos recursos
do
FURENE
terão
prioridade
as
pesquisas minerais e as que visem à ra-

cionalização e ao desenvolvimento agropecuário da
região."
4) Ao art. 9º – acrescente-se na alínea e – in
fine:
"...de acôrdo com o disposto no art. 22 desta
Lei."
5) Ao art. 22 – substitua-se:
1,5% (um e meio por cento) por 2% (dois por
cento)."
6) Suprimam-se os arts. 23 e 24.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 15
Dê-se a seguinte redação ao art. 17:
"Art. 17 – Obedecido o planejamento geral
do Govêrno e o disposto no orçamento monetário,
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. organizará
anualmente, até 31 de outubro, o seu orçamento
de aplicações e o submeterá à consideração da
SUDENE, cabendo ao Conselho Deliberativo a
sua aprovação, após parecer da Secretaria
Executiva."
SUBEMENDA ÀS EMENDAS Nos 17 e 18
Dê-se nova redação ao art. 28, "b", e alíneas:
"Art. 28 – Será promovida a racionalização da
agroindústria canavieira do Nordeste, pela execução
de programas que visem à melhoria de sua
produtividade, à solução dos problemas sociais
correlatos e à modificação da respectiva estrutura de
produção.
Parágrafo único – A modificação da estrutura
de produção de que trata êste artigo será realizada
através de:
I – modernização e diversificação das
atividades agrícolas desenvolvidas na área ocupada
pela agroindústria canavieira do Nordeste;
II – a modernização e diversificação das
atividades industriais que utilizam como matéria-
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prima a cana-de-açúcar e seus derivados, visando, nal ou de zonas limitadas, na mesma região."
especialmente, a aumentar a eficiência do trabalho
industrial com a eliminação dos pontos de
SUBEMENDAS ÀS EMENDAS
estrangulamento do conjunto fabril;
Nos 35 e 36
III
–
reestruturação
necessária
ao
Substitua-se o art. 51 pelo seguinte:
aproveitamento de mão-de-obra e de terras liberadas
"Art. 51 – a SUDENE, o DNOCS e a SUVALE
com o processo de racionalização."
poderão, como antecipação de crédito extraordinário,
aplicar até 5% (cinco por cento) dos seus recursos,
SUBEMENDA À EMENDA
qualquer que seja sua natureza ou destinação,
Nº 26
excetuados os destinados às despesas de
administração, na assistência às populações vítimas
Inclua-se no art. 32 a alínea h:
de calamidade pública, reconhecida na forma da lei."
"h – financiamento de projetos que visem à
eliminação de pontos de estrangulamento da
SUBEMENDA À EMENDA
unidade industrial permitindo utilização eficiente do
Nº 49
equipamento instalado no conjunto fabril."
Suprima-se do art. 66 a expressão:
SUBEMENDA À EMENDA
"e créditos especiais."
Nº 33
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 51
Dê-se ao § 2º do art. 46 a seguinte redação:

"§ 2º – As condições de financiamento serão
Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:
estabelecidas pelo Ministro do Interior, por proposta
"Art. 70 – As emprêsas agropecuárias
do Conselho Deliberativo da SUDENE, ouvido o
beneficiárias
dos incentivos previstos no art. 18 da
Conselho Nacional de Saneamento."
Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, com a redação
dada pelo art. 18 da Lei nº 4.869, de 1º de dezembro
SUBEMENDAS ÀS EMENDAS
de 1965, assegurarão aos trabalhadores rurais
Nos 27 e 28
residentes na propriedade em que se localizar o
respectivo empreendimento e que constituírem
Suprima-se o § 2º do art. 33 e dê-se a excedentes de mão-de-obra direito à exploração
seguinte redação à alínea "h" do § 1º:
agrícola da área disponível da referida propriedade,
"b – os empreendimentos que tenham similar a critério da SUDENE, na forma do regulamento
no Nordeste, salvo se o benefício já tiver sido aprovado pelo seu Conselho Deliberativo."
concedido à emprêsa existente ou quando, em
SUBEMENDA À EMENDA Nº 55
circunstâncias especiais, a critério da SUDENE, o
nôvo empreendimento, de preferência a ser localizado
Inclua-se, "in fine", no art. 72:
nas áreas menos industrializadas, por suas
"Utilizando, de preferência, os órgãos técnicos
dimensões e características dos artigos a produzir,
se destinar a suprir o mercado local, extra regio- do Instituto do Açúcar e do Álcool e da SUDENE."
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SUBEMENDA ÀS EMENDAS
Nos 59, 60 e 61

racionalização, desenvolvimento e aproveitamento
integral de:
a) babaçu, mamona, oiticica, algodão e sisal e
demais espécies agrícolas produtoras de óleos e
Dê-se ao art. 81 a seguinte redação:
"Art. – Para a aplicação dos recursos fibras;
financeiros provenientes de acôrdos ou contratos
b) caju, côco, abacaxi e demais frutos
destinados a programas de âmbito nacional, regionais."
celebrados pelo Govêrno brasileiro com entidades
estrangeiras
ou
internacionais,
os
órgãos
SUBEMENDA ÀS EMENDAS
competentes ouvirão prèviamente a SUDENE,
Nos 69 e 70
visando à inclusão de projetos de interêsse para o
desenvolvimento do Nordeste.
Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:
Parágrafo único – Havendo projetos de
"Art. 91 – A SUDENE promoverá a
interêsse para o desenvolvimento do Nordeste, que racionalização e modernização da agroindústria da
se enquadrem nos programas mencionados no caput carnaúba, seus derivados e subprodutos, aplicando
dêste artigo, ser-lhes-ão reservados recursos anualmente os recursos necessários à sua pronta e
correspondentes a um mínimo de 25% (vinte e cinco completa recuperação."
por cento) do valor global do acôrdo ou contrato de
financiamento celebrado."
SUBEMENDA À EMENDA Nº 72
SUBEMENDA À EMENDA Nº 62
Dê-se a seguinte redação ao art. 83:
"As despesas de capital que devam ser
realizadas no Nordeste pelos órgãos e entidades da
administração federal, serão prèviamente apreciadas
pela SUDENE, para fins de compatibilização com o
Plano Diretor do Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste.
Parágrafo único – Para efeito de cumprimento
do disposto no caput do artigo, a SUDENE terá prazo
mínimo de 30 (trinta) dias, para encaminhar seu
parecer ao Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral."
SUBEMENDA ÀS EMENDAS
Nos 68 e 88
Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:
"Art.
88
–
A
SUDENE
promoverá
pesquisas
tecnológicas,
visando
à

Dê-se a seguinte redação aos §§ 2º e 3º do
art. 93:
"§ 2º – 10% (dez por cento) dos recursos
orçamentários constantes das verbas globais do
Anexo Financeiro, exceto o Programa Administração,
os saldos previstos no parágrafo único do art. 54,
serão utilizados pela SUDENE para custeio e
execução dos subprogramas previstos neste artigo.
§ 3º – Deverão êstes subprogramas
prioritários no setor Indústria, ponderando-se os
diferentes fatôres de natureza econômica,
prever a indicação, ao Poder Executivo Federal,
de investimentos estatais-industriais de grande
porte a serem por êle efetivadas diretamente
ou através de financiamento em Fortaleza, São
Luís, Teresina, Natal, João Pessoa, Maceió e
Aracaju e nos centros interioranos de Parnaíba,
Sobral, Iguatu, Crato, Juàzeiro do Norte,
Mossoró, Campina Grande, Caruaru, Garanhuns,
Petrolina, Juàzeiro, Feira de Santana, Ilhéus,
Itabuna, Vitória da Conquista, Montes Claros,
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Itabaiana, Arapiraca e outros, de modo a permitir,
através da implantação paulatina destas unidades
fabris do tipo germinativo, o surgimento de
complexos industriais de porte médio, balisadores de
outros tantos pólos de desenvolvimento."

junho de 1963, e nos arts. 33 e 34 desta Lei,
serão isentos de tributação, desde que aplicados,
com aprovação da SUDENE, em projetos de
emprêsas industriais ou agropecuárias instaladas
no Nordeste."

SUBEMENDA ÀS EMENDAS
Nºs 80 e 81

SUBEMENDA ÀS EMENDAS

Dê-se a seguinte redação ao art. 95:
"Art. 95 – As emprêsas concessionárias de
energia elétrica nos Estados abrangidos, total ou
parcialmente, pela ação da SUDENE, poderão
descontar até 50% (cinqüenta por cento) do valor do
impôsto de renda e adicionais não restituíveis, para
fins de investimento ou aplicação em projetos de
energia elétrica – geração, transmissão, distribuição
e eletrificação rural, que esta autarquia, na área de
sua atuação, tenha declarado ou venha a declarar de
interêsse para o desenvolvimento do Nordeste."
SUBEMENDA À EMENDA Nº 82
Dê-se a seguinte redação ao art. 96:
"Art. 96 – Continuam em vigor os dispositivos das
Leis nºs 3.692, de 15 de dezembro de 1959; 3.995, de 14
de dezembro de 1961; 4.239, de 27 de junho de 1963, e
4.869, de 1º de dezembro de 1965 e bem assim os do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no que
não colidirem com os da presente Lei."

N os 86, 101, 102 e 105
Inclua-se, onde couber:
"Art. – A participação de cada Estado na
distribuição dos recursos oriundos dos incentivos
previstos no art. 18 da Lei nº 4.239, de 27 de
junho de 1963, com a redação que lhe deu o art.
18 da Lei nº 4.869, de 1º de dezembro de 1965,
será tanto maior quanto menos desenvolvida a
região.
§ 1º – O montante das aplicações
efetuadas anualmente, em cada Estado, não
poderá ser inferior a 5% (cinco por cento) do total
dos recursos disponíveis no fim do ano anterior,
mais aquêles previstos para serem depositados
no exercício.
§ 2º – Se, com referência a um Estado, a
demanda de recursos derivados dos incentivos
mencionados neste artigo, para os respectivos
projetos, não atingir o limite estabelecido no
parágrafo anterior, a SUDENE promoverá a
redistribuição da parte disponível.

§ 3º – Nenhum investidor, cujos depósitos
decorrentes das deduções de que trata
êste artigo, excedam ao correspondente a 1.000
(mil)
vêzes
o
maior
salário-mínimo
do
Inclua-se, onde couber:
País, poderá aplicar em empreendimentos,
"Art. – Os lucros e dividendos distribuídos num mesmo Estado, mais de 40% (quarenta
pelas emprêsas beneficiadas pelas isenções por cento) dos respectivos depósitos, salvo
previstas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 4.239, de 27 de se, pela natureza e localização do empreendiSUBEMENDA ÀS EMENDAS
Nºs 83, 103 e 104
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mento, urgência de sua implantação ou ocorrência xará normas especiais para a elaboração, o exame e
de outros fatôres relevantes, a juízo da SUDENE, fôr a aprovação dos projetos referidos neste artigo,
indispensável ultrapassar êsse teto."
reduzindo as exigências para sua aceitação ao
mínimo, e estabelecendo prazos razoáveis para sua
SUBEMENDA ÀS EMENDAS
tramitação em caráter especial."
Nº 93 e 107
SUBEMENDA À EMENDA Nº 99
Inclua-se, onde couber:
"Art. – Os projetos de eletrificação rural na
"Art. – Ressalvados os financiamentos de área
da
SUDENE
serão
executados,
safra e entre-safras e de comercialização da preferencialmente, através de convênio entre o INDA
produção, as operações de crédito realizadas por e a SUDENE, desde que concorram para o
entidades oficiais, destinadas a investimentos pela emprendimento recursos das duas entidades, de
agroindústria canavieira do Nordeste sòmente modo a promover-se o estabelecimento de um
poderão ser efetivadas quando, a juízo do GERAN, programa integrado de eletrificação rural na região."
sejam compatíveis com os programas referidos no
art. 28 desta Lei.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 100
§ 1º – Será dispensada a audiência do
GERAN, desde que a operação de crédito solicitada
"A SUDENE, o DNOCS e a SUVALE adotarão
não ultrapasse o valor correspondente a 500 providências visando ao incremento da produção e
(quinhentas) vêzes o maior salário-mínimo do País e, de consumo de fertilizantes no Nordeste, inclusive
em hipótese alguma, será permitida mais de uma concedendo financiamentos."
operação por ano, nessas condições.
§ 2º – O GERAN, no prazo de 90 (noventa)
PARECER
dias, se pronunciará sôbre a operação de crédito de
Nº 689, DE 1968
que trata êste artigo."
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
SUBEMENDA À EMENDA Nº 94
Lei da Câmara nº 104, de 1968, que aprova o Plano
de Desenvolvimento Econômico e Social do
Inclua-se, onde couber:
Nordeste para os anos de 1969, 1970, 1971, 1972 e
1973, e dá outras providências. Programa: DNOCS
"Art. – As emprêsas industriais e agrícolas,
instaladas na região da SUDENE, poderão depositar,
Relator: Sr. Manoel Villaça
para reinvestimentos, no Banco do Nordeste do
A Comissão de Finanças aprova as Emendas
Brasil S/A (BNB), acrescida em 50% (cinqüenta por de números 323, 330, 335, 336 e 337 e as
cento), metade da importância do impôsto de renda Subemendas às Emendas de números 322, 333 e
devido, ficando, porém, a liberação dos citados 343 e rejeita as demais emendas apresentadas.
recursos condicionada à aprovação, pela SUDENE,
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
dos respectivos projetos técnico-econômicos de 1968. – João Cleofas, Presidente eventual – Manoel
modernização ou complementação do equipamento Vilaça, Relator – Paulo Torres – José Ermírio –
industrial.
Pessoa de Queiroz – José Leite – Clodomir Millet –
Parágrafo único – A SUDENE bai- Leandro Maciel – Mem de Sá – Júlio Leite.
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SUBEMENDA À EMENDA Nº 322
Substitua-se pela seguinte:

o período 1969/1973, anexo da SUVALE –
Superintendência do Vale do São Francisco,
antiga Comissão do Vale do São Francisco.

Incluam-se os programas e quantitativos
constantes do Orçamento Plurianual de Investimentos
Não será demais insistir no fato de que, ao
para 1968/1970, relativos à SUDENE, DNOCS e lado de diretrizes gerais, êsse Plano Diretor
SUVALE.
possui características próprias, resultantes da
SUBEMENDA À EMENDA Nº 333
experiência acumulada nesses 22 anos de vida
da Comissão.
Substitua-se pela seguinte:
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Ampliação da Área Irrigada
Vale do Acaraú
Inclua-se:

Com efeito, a mensagem que acompanha o
projeto diz que foi "atribuída ênfase à
coordenação dos órgãos públicos atuantes na
região, através:

1 – da inclusão, no Plano, da programação
"... inclusive construção de obras de arte sôbre o do DNOCS e da SUVALE
rio do mesmo nome."
2 – da definição de atribuições e
SUBEMENDA À EMENDA Nº 343
responsabilidades de entidades vinculadas à
execução do Plano, entre as quais se destacam,
Substitua-se pela seguinte:
ao lado das anteriormente citadas, o BNH, o
AGROPECUÁRIA
GERAN e a própria SUDENE;
Engenharia Rural
3 – da indicação de diretrizes, programas e
Inclua-se:
recursos para diversos órgãos".
"... Inclusive pontilhôes sôbre sangradouro açude
público de Cruzetas."
PARECER
Nº 690, DE 1968

O substitutivo aprovado, já na Câmara, e
agora submetido a exame do Senado, dá mais
amplitude à SUDENE, com a sua interferência na
solução dos problemas da agricultura, energia

da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei elétrica, irrigação, estradas e, enfim, em todos os
da Câmara nº 104, de 1960, que aprova o Plano Diretor setores de atividades da região. E não poderia
de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste.
ser diferente. O que é necessário, e, agora, se
Programa a cargo da SUVALE.
pretende fazer é o melhor entrosamento dos
Relator: Sr. Leandro Maciel
órgãos que operam na bacia do São Francisco,
Retorna a esta Comissão o presente projeto,
de iniciativa do Poder Executivo, que aprova o Quarto conseguindo o máximo recolhimento de cada
Plano Diretor de Desenvolvimento do Nordeste, para um, sem o desperdício em tarefas atribuí-
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das, muitas vêzes, a mais de um órgão do Govêrno.
Esta confusão foi realmente danosa para a região,
que, vai no trabalho desconexo, com a aplicação
tumultuada e sem a devida propriedade das verbas,
os seus problemas sem a solução adequada. Os
Constituintes de 1946, num momento de feliz
inspiração patriótica, quando aprovaram a Emenda
Manoel Novais, mandando retirar uma percentagem
da receita para aplicação específica no São
Francisco, pretenderam levar recursos para acudir a
uma população abandonada, já em desespêro,
cansada de esperar pelo Poder Público. Sob as
melhores esperanças se instalou a Comissão, que
teve seu período áureo na gestão do engenheiro
Paulo Peltier de Queiroz. Daí por diandas, foi-se
arrastando nestas duas décadas, pecando pela falta
de objetividade e de segurança, dentro de um plano
impossível de ação. Muito pouco se fêz do que se
poderia ter sido feito. A pulverização das verbas,
abarcando ao mesmo tempo muitos programas, deu
resultado negativo, cujas marcas estão nas obras
inacabadas ou nas iniciativas frustradas, tudo isso
diante do açodamento na implantação dos serviços
para atender às exigências políticas. Não creio,
infelizmente não creio, que, de todo, a SUVALE
possa, a curto prazo, recuperar o tempo perdido,
andando pelos caminhos certos na aplicação
das suas verbas. Há, reconheço, agora, um
alentador movimento dentro da SUVALE que, como
é do conhecimento geral, teve a mais modesta
atuação neste período revolucionário. O Quarto
Plano Diretor não é aquêle organizado pela
SUDENE, também não é o do Ministério do Plane-

jamento, encaminhado pela Presidência da República
ao Congresso, é, sim, uma coberta de tacos, um pouco
de cada um e a colaboração política da Câmara e do
Senado. Se não é perfeito, se não é o Plano ideal, é
contudo o que se pôde conseguir de melhor.
O Plano dá muita ênfase à irrigação, drenagem,
ainda incipiente e de capital importância para
aumentar a produção e a produtividade das terras
admiráveis do São Francisco. A produção que está
estagnada é reduzida a pequenas áreas. A
recuperação das baixadas do São Francisco poderão,
só elas, duplicar a produção, principalmente de
cereais. Se há água, energia e recursos, só falta para
a irrigação a vontade do homem para fazê-la. É um
problema sedutor diante da dimensão que nos oferece
e do seu significado econômico.
A energia de Paulo Afonso trouxe,
inegàvelmente, um desenvolvimento impressionante,
a que assistimos não sòmente no Vale como no
Nordeste. Urge uma outra fonte de geração de
energia para interligar-se ao sistema de Paulo
Afonso, e o Plano deveria ter dado maior destaque
ao aproveitamento de Sobradinho, deve ser, por
vários motivos, a unidade prioritária a ser instalada.
Não vem a pêlo discutir aqui o assunto, mas aquêles
que se debruçam no estudo de energia para
o Nordeste, todos têm esta preocupação. Enquanto
entra em ação outra unidade, deve a SUVALE
concorrer, deveras interessada, para o fechamento
dos diferentes circuitos nas linhas de transmissão
da CHESF. Essa providência diminuiria as
repetidas interrupções no fornecimento de energia,
que
prejudicam
notadamente
a
indús-
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tria. Depois dêste rápido preâmbulo, feito em Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, os seguintes
cima da hora, passemos ao exame das emendas quantitativos:
que foram apresentadas, em número de
dezessete, tendo parecer favorável as de n os 306,
(NCr$ 1.00,00)
307, 308, 309, 310, 311, 312, 316, 318, 319 e
TOTAL
1969
1968
320, e contrário as de nº s 305, 313, 315 e 321, e
apresentamos, ainda, as seguintes subemendas Bahia
400
300
100
às Emendas nº s 314 e 317.
Minas Gerais
400
300
100
Pernambuco
300
200
100
SUBEMENDA À EMENDA Nº 314
Inclua-se:
Órgão: SUVALE
Projeto: Abastecimento de Água
Alagoas
TOTAL
1969
1968
Estado: Alagoas
Piaçabuçu
400
300
100
Destaque-se dos projetos de abastecimento P. Real Colégio
400
300
100
de
água
e
esgotos
sanitários
da Curupire
300
200
100
SUBEMENDA À EMENDA Nº 317
ÓRGÃO: SUVALE
Projeto: Esgotos Sanitários
Onde se lê:

Diversos

TOTAL

1971

1972

1973

6.000

2.000

2.00

2.000

TOTAL

1971

1972

1973

3.500

1.500

1.000

1.000

Leia-se:

Diversos
Inclua-se no Projeto de Esgotos Sanitários
Sergipe

Adutora
Sertaneja
Cedro S. João
Brejo Grande
Paracatuba

(NCr$ 1.000,00)
TOTAL

1969

1970

2.500
200
200
100

1.500
200
200
100

500

1971

1972

1973

É o parecer.
Sala das Comissões, em 22 de agôsto de 1968. – João Cleofas, Presidente eventual – Leandro
Maciel, Relator – Paulo Torres – José Ermírio – Pessoa de Queiroz – José Leite – Clodomir Millet – Mem de
Sá – Júlio Leite – Manoel Villaça.
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PARECER
Nº 691, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 1968 (nº 1.376, de 1968,
na Casa de origem), que aprova a Quarta Etapa do
Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste para os anos de 1969, 1970,
1971, 1972 e 1973, e dá outras providências.
Programas a cargo da SUDENE.
Relator: Sr. João Cleofas
RELATÓRIO
O IV Plano Diretor da SUDENE ou, mais
apropriadamente, a IV Etapa do Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste,
encaminhado pelo Presidente da República à
deliberação do Congresso Nacional com mensagem
acompanhada de exposição de motivos dos Ministros
do Interior e do Planejamento e Coordenação-Geral foi
precedida na sua remessa ao Poder Legislativo por
ampla e minuciosa justificativa, elaborada pela
SUDENE, de tôda a programação que o Govêrno tem
em vista executar no período que o projeto indica.
2. Duas alterações de vulto foram introduzidas,
em relação aos planos anteriores, objetivando:
a) ampliação de três para cinco anos do
período operacional para atender ao disposto na Lei
Complementar nº 3, que determina a elaboração de
planos qüinqüenais, os quais serão abrangidos por
Orçamentos Plurianuais;
b) unificação do planejamento dos órgãos
regionais – DNOCS e SUVALE – sob o comando da
SUDENE, de modo a realizar-se plano realmente
integrado em atendimento mesmo à Lei nº 3.692, de
15 de dezembro de 1959, que instituiu a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

e prescreve a coordenação e fiscalização das
atividades dos órgãos públicos da região.
3. Desta forma, o orçamento qüinqüenal do
IV Plano Diretor abrange a distribuição de recursos
destinados a executar a programação, tanto da
própria SUDENE como a do DNOCS e a da
SUVALE. Não há dúvida de que se trata de
providência salutar e inteiramente compatibilizada
com a filosofia de ação e as próprias atribuições
da SUDENE.
4. Designado Relator de tôda parte referente
à Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, consideramos oportuno proceder a uma
breve apreciação dos resultados alcançados na
execução dos três planos anteriores, de sorte a
utilizar-se a experiência acumulada naquele
período, para processarem-se variações e
aperfeiçoamentos nos objetivos fundamentais a
serem adotados na vigência da quarta etapa.
5. As diretrizes básicas dos três planos
anteriores,
vale
relembrar,
poderiam
ser
sintetizadas
naqueles
pontos
fundamentais
estabelecidos no documento básico elaborado em
1959
e
intitulado
"Uma
Política
de
Desenvolvimento para o Nordeste", do qual
resultou a criação da SUDENE. São, em resumo,
as quatro diretrizes:
a) investimentos industriais visando criar no
Nordeste um centro dinâmico de produção
manufatureira;
b) modificação progressiva da estrutura
agrária, objetivando o aproveitamento intensivo da
faixa úmida pela diversificação das culturas, em
benefício da produção alimentar;
c) deslocamento da fronteira agrícola do
Nordeste, a fim de incorporar à economia da
região as terras úmidas do Maranhão;
d)
criação
de
uma
sólida
infra-estrutura,
através
da
política
de
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aumento
crescente
de
investimentos
governamentais, como condição primordial à
aplicação dos investimentos privados diretamente
produtivos.
6. Vale lembrar que, a partir do II Plano
Diretor, foram acrescidos ao Departamento de Infraestrutura da SUDENE outros setores – como o
Departamento
de
Recursos
Humanos,
o
Departamento de Recursos Naturais e o
Departamento de Industrialização. Ao Departamento
de Recursos Humanos tem sido dispensada atenção
especial, no sentido de possibilitar a execução de
uma política sèriemente voltada para a valorização
do homem, como agente beneficiário do processo
produtivo.
7. Os resultados animadores revelados pelo
exame da atuação da SUDENE, ao final da
execução do seu III Plano Diretor, expresso por
indicadores econômicos, evidenciam o acêrto da
política dos planos anteriores. Esta, em suas
grandes linhas, permanece válida no IV Plano, que,
no entanto, se distingue dos anteriores por incorporar
novas variáveis ao enfoque acentuadamente
econômico dos problemas nordestinos, dando maior
relêvo aos aspectos sociais do desenvolvimento.
8. Essa nova caracterização da política da
SUDENE levou-a a eleger como o primeiro objetivo
do seu nôvo plano a melhoria do nível de vida da
população, sobretudo das camadas de mais baixa
renda. Tal objetivo prevê a ampliação da oferta de
serviços de natureza social – melhoria das condições
de saúde, educação, habitação – a elevação do nível
de emprêgo, a adoção de medidas de política
econômica que impliquem na incorporação
progressiva das populações, até o presente
marginalizadas, ao processo produtivo, e na melhor
distribuição da renda.
Prevê-se, assim, um tratamento prioritário às
atividades que possam absorver maior contingente
empregador.

9. Um outro objetivo do plano compreende a
obtenção de crescimento acelerado e cuja principal
característica seja maior grau de autonomia e
independência
daquelas
variáveis,
cujo
comportamento escapem aos centros de decisão do
sistema econômico regional. As diretrizes tendentes
ao atendimento dêsse objetivo prevêem a elevação
da produtividade do setor agrícola, a implantação de
um centro dinâmico de produção industrial, a
modernização da infra-estrutura regional de
transportes, energia, comunicação e saneamento
básico, e, sobretudo, a utilização intensiva dos
recursos naturais da região.
10. Caracterizam ainda a política da SUDENE,
consubstanciada no IV Plano Diretor, uma
preocupação com a distribuição especial do
desenvolvimento, visando à diminuição das
disparidades entre sub-regiões e entre Estados
nordestinos; a coordenação efetiva de alguns órgãos
públicos atuantes na região (DNOCS e SUVALE) e
vinculação de responsabilidades e funções de
algumas entidades (BNB, GERAN) à execução do
Plano; maior participação da população no esfôrço
de desenvolvimento e nos benefícios gerados pelo
crescimento econômico; ênfase na execução de
pesquisas sôbre os recursos naturais da região,
sobretudo minerais, pela criação de um instrumento
operacional (FURENE), com ampla flexibilidade e
com a previsão de disponibilidade de recursos
financeiros.
11. A política de industrialização da SUDENE
alcança com o IV Plano Diretor maior grau de
unidade, tendo sido objeto de uma formulação que a
projeta para muito além do mecanismo de incentivos
aos investidores. O IV Plano Diretor prevê, para o
qüinqüênio, investimentos industriais da ordem de
NCr$ 3 bilhões, o que visa assegurar ao setor
crescimento de 9% ao ano. Êsses investimentos
estarão, por outro lado, condicionados a esquema de
programação industrial para a região como um
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todo, assentado em três grandes objetivos:
– o primeiro dêles, a consolidação do
parque industrial, com a implantação de
indústrias de base e de alto poder germinativo,
bem como indústrias complementares que
permitam crescimento acelerado e harmônico da
indústria nordestina e sua integração no parque
manufatureiro nacional;
– o segundo objetivo está voltado para a
elevação do nível de produtividade da indústria
tradicional da região, que participa em cêrca de
40% da produção industrial, e se compõe dos
ramos têxtil, curtume, couros e peles e
oleaginosas.
A
elevação
do
nível
de
produtividade será conseguida através de
programas de assistência técnica e financeira,
programas de relocalização, modernização,
reequipamento e treinamento de mão-de-obra;
– o terceiro objetivo – ampliação e
diversificação do parque de manufaturas
regionais – só parcialmente será atendido através
de programas de âmbito do próprio setor,
tais como estudos de mercado e promoção
de manufaturados para exportação. Como o
principal problema do mercado regional de
manufaturas reside no baixo nível de renda e sua
distribuição assimétrica na região, muitas
medidas de política econômica voltadas para sua
efetivação incidem sôbre outras áreas do sistema
econômico.
É de justiça referir também o esfôrço
empreendido, especialmente a partir de 1967, em
favor da pequena e média indústria através de
assistência técnica e de uma escala de
facilidades de financiamentos.
12. A realização, pelo Setor Público,
de
programas
e
projetos
destinados
a
dotar o Nordeste de moderna infra-estrutura

econômica deverá continuar a ter no IV Plano Diretor
a mesma prioridade observada no período
1961/1968. Êsse procedimento será reforçado por
duas razões que atualmente adquirem relêvo
especial. Em primeiro lugar, porque o crescimento
industrial observado no Nordeste, em ritmo maior
que o previsto, está a requerer elevação rápida da
oferta de energia, transporte, serviços de
saneamento básico e comunicações. Em segundo
lugar, por ser propósito da SUDENE estender os
benefícios do desenvolvimento de modo harmônico a
todo Nordeste, impedindo que se acentuem os
desequilíbrios intra-regionais e implantando obras de
infra-estrutura em certas áreas, como etapa inicial de
programas mais amplos de desenvolvimento.
No setor de energia elétrica, prevê-se a
ampliação da capacidade de Paulo Afonso de mais
660 MW, até 1973, sendo 330 MW até 1971;
ampliação da capacidade de Boa Esperança a partir
do início de 1973; estudo, projeto e construção de
nôvo aproveitamento hidrelétrico no curso do São
Francisco; construção de 33.200 km de linhas de
transmissão; implantação e reformas de rêdes de
distribuição, destinadas a garantir o consumo de
energia para um número cada vez maior de
consumidores, beneficiando cêrca de seis milhões de
pessoas; implantação de 6.800 km de linhas para
atendimento a programas de eletrificação rural.
No setor de transporte a preocupação
do IV Plano Diretor se traduz nos objetivos de
dotar o Nordeste de ligações rodoviárias
permanentes com o Centro-Sul; integrar à economia
regional vastas zonas produtoras do Nordeste
e interligá-las aos demais centros econômicos
do país; integrar terminais portuários às suas
áreas de influência; interligar as capitais nordestinas,
e promover o atendimento às áreas-programa.
As
metas
físicas
em
que
se
tradu-
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zem êstes programas compreendem a implantação
de 3.650 km e pavimentação de 3.340 km de
rodovias.
A implantação dos serviços de saneamento
básico terá a finalidade de atender, com serviços de
abastecimento d'água, a grande parcela das cidades
nordestinas, beneficiando uma população de
aproximadamente 7 milhões de pessoas.
No que tange ao setor de comunicações, o IV
Plano Diretor manterá os incentivos às emprêsas
que exploram serviços de telecomunicações como às
indústrias de componentes e equipamentos
eletrônicos. É parte ainda da programação do setor
de infra-estrutura a implantação de uma Escola
Regional de Eletrônica para formação de pessoal de
nível médio.
13. As linhas de ação estabelecidas pelo IV
Plano Diretor para o desenvolvimento agropecuário
da região nordestina se orientam para os seguintes
objetivos: aumento da oferta dos produtos das
culturas alimentares; aumento da produtividade das
culturas industriais, desenvolvimento da pecuária, e,
acima de tudo, implantação de lavouras irrigadas.
Êsses objetivos foram determinados sem que se
fizesse abstração de dois problemas de natureza
geral de interêsse para tôda a economia da região: a
incapacidade do sistema de absorver a mão-de-obra
excedente gerada pelo aumento demográfico, e a
vulnerabilidade de agropecuária às irregularidades
climáticas ocorrentes na maior parte da região.
O
aumento
da
oferta
de
produtos
alimentícios será perseguido através do aumento
de
produtividade
das
regiões
produtoras
agrícolas em que se observa elevada densidade
demográfica, através do conjunto de práticas
não poupadoras de mão-de-obra; pela ampliação
das áreas sob cultivo, uma vez que existem
terras
ociosas
na
região;
pela
diversi-

ficação de uso da terra nas regiões monocultoras,
principalmente as regiões canavieiras e algodoeiras;
pela ampliação do espaço agrícola regional, dandose aí particular atenção à colonização do noroeste
maranhense.
O projeto global de irrigação do IV Plano
revela, indubitàvelmente, não só uma preocupação
com a reestruturação da economia agrícola das
zonas semi-áridas nordestinas, mas, acima de tudo,
uma audácia criadora através da implantação de
uma agricultura revolucionária, uma agricultura
irrigada em grande escala.
No programa contido no IV Plano foram
identificados
vários
locais
prioritários
para
implantação de projetos de irrigação, beneficiando
área de 100.000 hectares, dos quais devem ser
destacados os projetos de Bebedouro-Favela, no Rio
São Francisco, Lameiro, no Parnaíba (PI) e Morada
Nova, no Jaguaribe (CE).
Além do mais, o aumento da produtividade das
culturas industriais tem o objetivo de conferir condições
de maior competitividade à indústria regional, tendo
igualmente em vista o alto preço de algumas matériasprimas. Entre estas merecerão destaque e programas
especiais o algodão e a cana-de-açúcar.
O algodão constitui, no Nordeste, o principal
suporte econômico do meio rural, notadamente no
Ceará, Rio Grande do Norte, e Paraíba e, ainda com
grande repercussão, em Pernambuco e Piauí.
No entanto, cai invariàvelmente, ano-a-ano, a
produtividade da lavoura algodoeira, explorada
quase exclusivamente pelo pequeno lavrador, pelo
sitiante, pelo foreiro, cultivada, enfim, pelo humilde
agricultor, também, que arrenda, pelo prazo de
alguns meses, os roçados ou quadras de algodão
aos
maiores
proprietários.
Atualmente,
a
produtividade agrícola da lavoura do algodão no
Paraná, por exemplo, é três vêzes mais elevada
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do que no Nordeste. Vale salientar que o algodão
mocó, de fibra sedosa, longa e resistente, constitui
um verdadeiro patrimônio vegetal exclusivo da região
nordestina.
O desenvolvimento da pecuária torna-se
imperioso ao se considerar o abastecimento
insuficiente da região de produtos de origem animal,
vendo-se a mesma obrigada a importá-los, em
grande parte. A região possui vasto potencial de
recursos naturais suscetíveis de servir de base à
expansão da pecuária e que revelam poucas
alternativas de ocupação econômica.
A relevância dos problemas econômicos e
sociais que se apresentam nas regiões especializadas
na produção do açúcar, decorrentes de alta densidade
demográfica e conseqüente superoferta de trabalho,
acarretando desemprêgo, do caráter monocultor da
produção, das modificações de estrutura social
provocadas por um processo acelerado de
proletarização rural e uma estrutura agrária
responsável pela existência de terras ociosas, fêz com
que a SUDENE se preocupasse em estabelecer no
quadro das metas de desenvolvimento agropecuário
um programa especial para a racionalização da
agroindústria do açúcar.
Trata-se de programação visando às
modificações no campo econômico e no campo
social. Contempla-se a modernização do setor
industrial e visando igualmente ao aproveitamento
dos derivados da cana-de-açúcar. No setor agrícola,
objetiva-se o aumento de 100% da produtividade da
lavoura da cana. Ao mesmo tempo, implantar-se-á a
diversificação do uso da terra, tentando-se,
sobretudo, a produção de bens alimentares. A
programação terá, pois, caráter eminentemente
integrado.
Êsse
programa
especial
acha-se
fundamentado
em
amplos
e
minuciosos
estudos.
Dêles
resultou
a
criação
do

GERAN, entidade inter-agencial destinada a
coordenar a ação, na área, dos órgãos interessados
na solução da problemática canavieira: IAA,
SUDENE, INDA, IBRA e Banco do Brasil. O GERAN
deverá desenvolver ação cujas linhas principais
coincidam com as diretrizes expostas acima. Os
embaraços derivados da fragilidade institucional da
indecisão e da falta de operacionalidade daquele
órgão, não permitiram, contudo, até agora, atuação
enérgica e em correspondência com a gravidade e a
importância do problema.
Dir-se-ia que existe o IAA como órgão de
comando e de defesa específica da agroindústria
açucareira. Mas na verdade o IAA, apesar de
assinalados serviços, vem perdendo sua função
técnica e econômica.
14. As diretrizes que orientam o setor de
Recursos Humanos, na vigência do IV Plano Diretor,
estão voltadas para o aumento da produtividade do
sistema prestador de serviços, o aumento dos
índices vitais e culturais da população e sua
mobilização para uma participação ativa no processo
de desenvolvimento da região.
Com relação à Educação, a ação do Setor
Público se desenvolverá no sentido de transformar
tôda a estrutura educacional do Nordeste, integrada
numa política nacional, visando bàsicamente a
aumentar a eficiência do sistema, bem como
expandir o atendimento em todos os níveis e vincular
o ensino à pesquisa e à produção. Assim, a
SUDENE se esforçará pela criação de centros de
formação profissional para capacitação de mão-deobra industrial e de serviços atribuindo-se prioridade
ao treinamento vinculado às necessidades de
pessoal para cumprimento de programas de
colonização e implantação de projetos industriais.
No campo da saúde, a ação da SUDENE
terá um caráter complementar e catalizador
em
relação
aos
recursos
dos
órgãos
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executivos da região, devendo os programas serem
executados prioritàriamente pelas Secretarias
Estaduais de Saúde.
A SUDENE coordenará e orientará programas de
ação comunitária; projetos ligados aos setores agrícolas,
habitacional, pesqueiro; projetos e programas que
absorvam mão-de-obra e, de forma significativa, tenham
conteúdo voltado para a participação das comunidades,
destacando os aspectos sociais como uma coordenação
do processo de desenvolvimento. Além disto, pretende
provocar, coordenar e supervisionar a experimentação
da técnica de ação comunitária em diversas áreas do
Nordeste.
15. A programação para o setor de Recursos
Naturais será desenvolvida visando, precìpuamente, a
incrementar e diversificar a oferta de conhecimento das
matérias-primas agrícolas e minerais da região, de forma
a ensejar a criação de novas emprêsas industriais e
tornar possível a dinamização do setor agrícola, pelo
melhor aproveitamento dos recursos de água e solos.
O IV Plano Diretor, atento para as possíveis
causas de desaceleração no ritmo da industrialização
em curso no Nordeste – o esgotamento das
possibilidades de produção industrial à base da
substituição de importações e as limitações de
mercado decorrentes de um baixo nível de renda –
atribui aos recursos naturais função muito importante
no quadro de medidas que visem a assegurar a
continuidade do desenvolvimento regional.
Parece-nos que a política de industrialização
voltada para a substituição das importações está se
aproximando
do
limite
de
saturação
e
simultâneamente o desemprêgo e a pobreza rural
não permitirão alargamento de mercado.
Com êste propósito, o IV Plano Diretor
dotará
a
Região
de
dois
Instrumentos
que lhe permitirão a realização dos pro-

gramas necessários: a Fundação para a Pesquisa e
Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Fundo de
Pesquisa dos Recursos Minerais do Nordeste
(FURENE). O primeiro dará à SUDENE a
flexibilidade administrativa indispensável à execução
das pesquisas e o segundo permitirá a cobertura, em
tôda sua extensão dos riscos que envolvem a
pesquisa dos recursos minerais.
Os recursos minerais, mercê do imenso
potencial existente no Nordeste, acrescido do fato de
que sôbre os mesmos não pesam as dificuldades
estruturais e institucionais existentes no setor
agropecuário, despontam com acentuada prioridade
na programação das pesquisas de recursos naturais.
O IV Plano já prevê, contudo, a conclusão do
mapeamento geológico de tôda a região e a
prospecção mineral de recursos já localizados e que
se apresentam com boas perspectivas de exportação
ou constam da pauta regional de importações. Como
se sabe, tais levantamentos constituem atividade
onerosa e de grande risco, pouco atrativa para a
iniciativa privada. Além dêstes trabalhos, está
previsto programa de assistência técnica ao
minerador.
Observa-se que a experiência da SUDENE
confirma que o desenvolvimento das regiões reforça
e alarga as possibilidades de progresso do País
como um todo, ao integrar progressivamente áreas
subdesenvolvidas ao sistema econômico-social
brasileiro.
16. Após êsse rápido sumário dos objetivos
do IV Plano, é imperioso repetir que todo
o planejamento do desenvolvimento do Nordeste
deve assentar no aumento progressivamente
crescente dos investimentos do setor público,
de modo a consolidar-se uma infra-estrutura
de apoio aos investimentos privados, direta-

– 312 –
mente produtivos. Nestas condições, a Lei nº
3.692/59 destinou 2% da renda tributária da União
para atendê-los, e mais 50% do valor dos ágios
arrecadados, além dos créditos orçamentários.
O Primeiro Plano Diretor (Lei número
3.995,
de
14
de
dezembro
de
1961)

foi aprovado com a inclusão daqueles recursos.
O Segundo Plano (Lei nº 4.339, de 27 de
junho de 1963) já não atendeu àqueles dispositivos
de mobilização daquelas parcelas legais, conforme
se depreende do quadro abaixo:

QUADRO I
II Plano Diretor
Ano
1963
1964
1965

NCr$ 1.000

Recurso
votado

Dotação constante
do Orçamento da
União

Dotação
liberada

64.490
68.428
75.175

64.490
68.428
74.300

62.419
49.073
73.000

Contenção
2.071
18.355
2.175

No Terceiro Plano Diretor, a participação dos recursos da receita geral da União foi sendo
percentualmente reduzida, conforme se vê abaixo:
QUADRO II

Recursos aprovados no III Plano Diretor
da SUDENE ...........................................
Recursos consignados no Orçamento
da União .................................................

NCr$ 1.000

1966

1967

1968

144.500

248.000

348.500

116.000

124.000

156.000

Por conseguinte, a situação real, desde 1963, é a que se pode ver no quadro seguinte:
QUADRO III
Ano
1963
1964
1965
1966
1967
1968+

Receita da União,
arrecadada

Dotação constante do
Orçamento
p/ SUDENE

Previsão dos
Planos Diretores da
SUDENE

953.054
2.010.625
3.593.920
6.007.010
7.384.437
12.590.786,1

64.490
68.428
74.300
144.460
155.500
156.000

64.490
64.428
75.175
144.460
248.255
348.500

O
exame
do
Quadro
III
define
uma melancólica realidade, pois que enquanto
cresce
a
receita
geral
da
União
diminui, percentualmente, a sua participação no

NCr$ 1.000
Recursos
recebidos
p/ SUDENE
62.419
49.073
73.000
116.000
124.000
125.000

orçamento
da
SUDENE.
O
contraste
é
ainda mais deplorável quando se verifica
que a previsão de recursos votados para
execução
dos
programas
instituídos
pelos
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planos diretores, em virtude de lei, não é incluída
nem na proposta, nem na lei orçamentária. Veja-se,
como exemplo eloqüente, que o III Plano Diretor
previu o montante de NCr$ 348.500.000,00 para o
exercício corrente, enquanto o orçamento em vigor
destinou apenas NCr$ 156.000.000,00, ou seja,
menos da metade que a lei determinara.
O episódio repete-se de forma desalentadora,
agora mesmo, quando estamos votando o IV Plano,
pois que, enquanto no projeto de remessa do Plano
prevê-se o montante de 188.000.000 para a
SUDENE, a proposta orçamentária, precisamente
para o mesmo exercício, inclui apenas 173.040.000.
A diferença é ainda mais clamorosa e injustificável
quando se verifica que o plano diretor proposto pelo
Govêrno prevê o total de 367.344.000 incluindo
SUDENE, SUVALE, DNOCS ao passo que a
proposta de orçamento reduz na mesma hora êsse
total para 312.227.600.
Assim, na verdade, é o próprio Poder
Executivo, êle mesmo, que se incumbe em continuar
desacreditando o planejamento por êle próprio
elaborado. Julgamos também necessário a
citação dêsses números no objetivo de desfazer,
de uma vez por tôdas, uma suposição descabida,
senão mesmo tendenciosa, que tantos procuram

Ano

difundir quando supõem, senão mesmo muitas vêzes
proclamam que a soma de recursos carreados
para o Nordeste poderá acarretar prejuízo para o
Centro-Sul do País operando-se, assim, uma
repercussão negativa da política de desenvolvimento
do Nordeste sôbre a expansão global da
economia brasileira.
Devemos, nesta altura, advertir que se a
Administração Federal continuar a fazer inversões no
setor público, não em ordem crescente como é a
principal característica da política de integração
nacional, mas em ordem decrescente, como se está
verificando, então, os planos diretores passam de
vez, a não terem repercussão sôbre o
desenvolvimento do Nordeste.
17. Um outro dado que deve ser referido é o
relativo a percentagem do Impôsto de Renda que o
contribuinte brasileiro está reservando para utilizarse dos favores dos arts. 34/18.
Atingindo a NCr$ 4.807.100.000,00 o total
do Impôsto de Renda arrecadado nos últimos
seis anos, período de vigência dos referidos arts.
34/18, a soma dos depósitos efetuados no BNB
no mesmo período situa-se em NCr$ 803.512.
Não atinge, portanto, a 18%, enquanto a lei faculta
o depósito de 50%.
Total da
arrecadação do
Impôsto de
Renda

34/18
Total de
depósitos

1962 ............................................................................
1963 ............................................................................
1964 ............................................................................
1965 ............................................................................
1966 ............................................................................
1967 ............................................................................

115,6
242,9
481,4
1.028,5
1.389,0
1.549,7

5.995
7.173
37.921
172.423
250.000
350.000

SOMA GERAL. ...........................................................

4.807.100

803.512

Obs: Bilhões de cruzeiros velhos.

%

17,6%
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O quadro acima confirma a nossa afirmativa.
Assim, não há, inequìvocamente, o menor
fundamento nos receios de que os depósitos
mencionados possam operar como um processo de
descapitalização de outras regiões em favor do
Nordeste.
Considere-se ainda mais que pela Lei nº
2.973, de novembro de 1965 que reformulou o BNDE
ficou determinado, no seu art. 34, a aplicação de
25%
dos
recursos
daquele
Banco
em
empreendimentos localizados ou a se localizar nas
Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. No entanto
não sabemos se aquêle salutar dispositivo já foi
aplicado no Nordeste. Sabemos, isto sim, que o
BNDE tem de resto, muito acertadamente,
estimulado a industrialização no Centro-Sul.
Cabe a respeito referir que enquanto o total dos
investimentos nos projetos aprovados pela SUDENE no
longo período 1960 – junho de 1968 – vai atingir a NCr$
2.801.241 para 587 projetos industriais, o valor dos
investimentos para projetos industriais na Região
Centro-Sul atingiu – sòmente no ano de 1967 – NCr$
1.300.000.000, isto é, a quase a metade, num ano,
daquele montante para oito anos no Nordeste.
O que ainda constitui uma deficiência a
corrigir, se não mesmo um desafio a enfrentar, é a
reduzida percentagem dos investimentos aprovados
para projetos agropecuários. Os dois quadros
anexos confirmam nossa afirmativa. (Quadros I e II)
18. É de elementar justiça acentuar que sòmente
a partir da atual gestão, entregue ao alto senso patriótico
do General Euler Bentes, é que se consolidou, em
definitivo, a consciência da incontrastável significação e
importância das inversões tanto no setor agropecuário
como no da pequena e média indústria.
Passou
então
a
SUDENE
através
da fixação de critérios prioritários para in-

vestimento na agropecuária e de amplas
facilidades de estímulo e financiamento à pequena
e média indústria, a promover, de forma enérgica,
a expansão de ambas, com a exata compreensão
de que a pequena e média indústria são as
mais indicadas para utilizar a mão-de-obra
não qualificada.
Só através dessa preocupação é que se pode
atenuar o contraste hoje existente de instalação de
emprêsas industriais de alta técnica e de mão-deobra especializada implantadas em tôrno de uma
massa crescente de desempregados senão mesmo
de famintos.
Assim, a dura verdade é que a industrialização
por si só não resolverá o drama da miséria e do
desemprêgo, especialmente, no meio rural.
De resto, esta situação preocupa a alta
administração da SUDENE, tanto que à página 35 da
justificativa do IV Plano Diretor declara-se "é muito
reduzida, com relação à fôrça do trabalho, a
absorção da mão-de-obra nordestina pelas
atividades industriais".
Reforça-se ali o que anteriormente (pág. 35) já
se declarava ao referir que:
"A economia do Nordeste, pelo que se pode
apreender das informações existentes, não se tem
mostrado capaz de absorver satisfatòriamente a
fôrça do trabalho existente na região."
Impõe-se, diante de contraste tão chocante, de
forma meridianamente evidente, atenuar essa
distorção que pode comprometer ou poderá
comprometer de modo irremediável o processo
desenvolvimentista da região.
Entendemos, por isto mesmo, que se
faz indispensável na regulamentação do projeto
de lei que estamos votando a inclusão
do
dispositivos
perfeitamente
capazes
de
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estabelecer uma melhor disciplina na aplicação dos
recursos captados.
Os recursos proporcionados pelos artigos
34/18, conforme já referimos, atingem, até 30-12-67,
a NCr$ 803.512 mil. A soma das inversões para
atendimento, tanto dos projetos industriais como dos
agropecuários, eleva-se a NCr$ 2.973.525,00 que
irão exigir em contra-partida uma cifra em tôrno de
NCr$ 1.400.000, proporcionando assim um deficit em
tôrno de NCr$ 600.000 entre os investimentos e a
liberação dos recursos, o qual será evidentemente
coberto com a continuação do fluxo de depósitos.
Êsses
dados
valem
para
confirmar
ser imprescindível a disciplina na aplicação

e conseqüente liberação das disponibilidades.
Esperemos todos que com as modificações a ser
introduzidas na melhor sistemática da distribuição de
recursos sejam atenuadas as distorções existentes.
19. Não faltará para essa enorme tarefa o
concurso da capacidade, dedicação, competência e
honestidade de propósitos do corpo técnico da
SUDENE, sob o comando inteligente e patriótico do
Superintendente e a supervisão do eminente Ministro
do Interior.
Podemos todos nordestinos e brasileiros
depositar nossa confiança na superior condução que
êles estão imprimindo à política de desenvolvimento
do Nordeste.

TOTAL DOS INVESTIMENTOS DOS PROJETOS INDUSTRIAIS
APROVADOS PELA SUDENE
PROJETOS APROVADOS POR ESTADO – NE (1968 – Junho 1968)
(NCr$ 1,00)
Investimentos
dos Projetos
aprovados

Estados

Nº de
Projetos

Maranhão..................................
Piauí..........................................
Ceará.........................................
Rio Grande do Norte.................
Paraíba......................................
Pernambuco..............................
Alagoas.....................................
Sergipe......................................
Bahia.........................................
Minas Gerais.............................

12
10
89
27
67
189
28
11
127
9

2,1
1,8
15,7
4,8
11,8
33,4
4,9
1,9
22,00
1,6

36.034.711
3.897.909
202.705.415
(1) 93.351.088
1.007.912.326
199.482.457
46.727.044
1.011.809.895
33.067.785

1,3
0,8
7,2
3,4
5,7
36,0
7,1
1,7
35,1
1,2

TOTAL.......................................

267

100,0

2.801.241.352

100,0

%
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROJETOS AGROPECUÁRIOS APROVADOS POR ESTADO – SITUAÇÃO
EM 26-6-1968
NCr$ 1,00
Nº de
Projetos

%

Investimentos dos
Projetos

%

Maranhão .....................................
Piauí .............................................
Ceará ...........................................
Rio Grande do Norte ....................
Paraíba ........................................
Pernambuco .................................
Alagoas ........................................
Sergipe .........................................
Bahia ............................................
Minas Gerais ................................

2
2
4
5
31
30
4
1
16
13

1,8
1,8
3,7
4,6
28,8
27,8
3,7
1,0
14,8
12,0

7.120.374
1.515.011
6.606.500
14.415.036
53.518.777
25.781.814
8.919.118
2.555.315
28.098.328
23.753.875

4,1
0,9
3,8
8,4
31,0
15,0
5,2
1,5
16,3
13,8

TOTAL.....................................

108

100,0

172.283.648

100,0

SUDENE
RECURSOS LIBERADOS DOS ARTS. 34/18 ATÉ JUNHO/68
POR ESTADO – NE – (NCr$ 1,00)
Recursos para a
industria

Recursos
para a
agropecuária

Total

Maranhão .....................................
Piauí ............................................
Ceará ...........................................
Rio Grande do Norte ....................
Paraíba ........................................
Pernambuco .................................
Alagoas ........................................
Sergipe .........................................
Bahia ............................................
Minas Gerais ................................

4.569.974
2.303.016
33.776.707
14.260.460
15.030.639
104.248.651
2.782.738
3.055.207
117.275.342
9.355.213

2.212.297
–
–
1.381.345
5.024.444
2.152.675
–
257.822
3.933.455
2.855.446

6.782.271
2.303.016
36.776.707
15.641.805
20.055.083
106.401.326
2.782.738
3.313.029
121.208.797
12.210.659

2,1
0,7
11,2
4,8
6,1
32,5
0,8
1,0
37,1
3,7

Total..............................................

309.657.947

17.817.484

327.475.431

100,0

% do
Total
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PEQUENAS E MÉDIAS INDUSTRIAS
PORTARIA MINIST. Nº 0170 – SITUAÇÃO EM 30-6-68 – NCr$ 1,00
PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO
Estados

Aprovadas

Em estudo

Totais

Alagoas ...........................
Bahia ...............................
Ceará .............................
Maranhão ........................
Minas Gerais ...................
Paraíba ...........................
Pernambuco ....................
Piauí ................................
Rio Grande do Norte .......
Sergipe ............................

5
10
21
5
8
27
59
27
17
–

778.625
607.500
1.977.751
543.700
301.322
1.373.884
3.750.983
1.420.295
1.282.875
–

11
36
36
4
149
12
41
33
54
7

1.044.060
4.007.404
3.352.807
388.350
5.916.260
952.963
3.289.749
2.303.308
4.899.225
305.400

16
46
57
9
157
39
100
60
71
7

2.218.626
4.614.904
5.330.558
932.050
6.217.582
2.328.827
7.040.732
3.723.603
6.182.100
305.400

TOTAL........................

179

12.036.916

389

26.855.468

562

38.892.382

CONCLUSÃO
A Comissão aprova as Emendas de nº s 1 a
4-CF – 113 – 115 – 117 – 118 – 120 – 121 –
122 –123 – 124 – 125 – 127 – 128 – 129 – 130 –
131 – 132 –133 – 134 – 138 –139 – 140 – 141 –
142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 –
150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 164 –
165 – 166 – 172 – 173 – 175 – 178 – 183 – 184 –
185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 193 –
194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 209 – 210 –
211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 219 –
220 – 221 – 223 –224 – 225 – 226 – 236 –
236-A – 236-B – 253 – 254 –256 – 257 – 258 –
260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 –266 – 267 –
270 – 271 – 280 – 283 – 286 – 287 – 288 – 289 –
298 – 299 – 300 – 301 e as subemendas às
Emendas de números 126 – 167 – 178-A –
200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 –
207 – 208 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 –

268, transferindo para o texto da Lei às de números 232
– 233 – 234 e rejeita as demais emendas apresentadas.
Sala das Comissões, em 22 de agôsto de
1968. – Pessoa de Queiroz, Presidente – João
Cleofas, Relator – Clodomir Millet – Manoel Villaça –
Carlos Lindenberg – José Ermírio, com restrições
contra a Emenda nº 271 – Júlio Leite – Fernando
Corrêa – Bezerra Neto – Nogueira da Gama.
EMENDA Nº 1-CF
Programas e Projetos a cargo da SUDENE –
Saneamento Básico, Abastecimento de Água:
No Estado do Ceará, incluam-se entre os
municípios enumerados os de Araripe, Barros e Potengi.
Justificação
Trata-se de municípios que já realizaram estudos
para o abastecimento de água em suas respectivas
sedes e cujos projetos estão sendo elaborados.
Necessitam, pois, de recursos para a execução dêsses
serviços da mais alta conveniência e utilidade.
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EMENDA Nº 2 CF

EMENDA Nº 4 CF
Órgão: SUDENE
Programa – Recursos Naturais

Órgão: SUDENE
Programa: Saneamento Básico
água:

Aproveitamento de águas subterrâneas
(inclusive financiamento de poços).
No Estado do Ceará, inclua-se entre os
municípios enumerados o de Barro.

Inclua-se no projeto de abastecimento de
Pernambuco

Justificação

Bezerros

O Barro é município que se destaca pela sua
produção agropecuária. Além de possibilitar a solução
do seu problema de abastecimento de água da sua
sede, a perfuração de poço ali dará maior índice de
garantia às safras agrícolas e aos rebanhos, suprindo as
possíveis irregularidades das chuvas na região.

EMENDA Nº 3 CF
Órgão: SUDENE
Programa: Transporte
Onde se lê:
Rodovia
Parnamerim

SUBEMENDA À EMENDA Nº 126
BR-232,

trecho

Salgueiro-

Programa: Energia
Projeto: Transmissão – Sistema CHESF
Estado: Rio Grande do Norte

Leia-se:
Rodovia BR-232, trecho Belo JardimSalgueiro-Parnamerim, mantendo-se os mesmos
quantitativos.

Inclua-se:
São Rafael, Florânia, Cerro Corá e São Tomé.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 167
Substitua-se pela seguinte:
Onde se lê:

BR-101

Total

1969

1970

1971

1972

1973

18.900

5.700

–

3.000

4.200

6.000

12.900

4.700

–

1.500

2.700

4.000

Leia-se:
BR-101
Inclua-se:

troncamento BR-230, inclusive ponte sôbre o Rio
BR-227 – Trecho Currais Novos – Acaraí e Currais Espinhares.
Novos – Serra Negra do Norte – Divisa RN/PB, en- 6.000 1.000 – 1.500 1.500 2.000
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SUBEMENDA À EMENDA Nº 178-A
Órgão: SUDENE
Programa: Transporte
Inclua-se a BR-316, no Estado de Alagoas.
SUBEMENDA ÀS EMENDAS Nºs 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208
Projeto: Abastecimento de Água
Estado: Bahia

ra (Cachoeira – Mucambo), Brotas de Macaúbas
(Mata do Bom Jesus – Ouricuri do Ouro), Paramirim
(Caraíbas), Pacatinga (Alagoas – Muquém – Bom
Sucesso e Boa Vista), Boquira.
ToTal
–

1969
300

1970
500

1971
500

1972
–

1973
–

PARECER
Nº 692, DE 1968

da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre a Mensagem nº 385, de 1968, do Sr.
Inclua-se:
Presidente
da
República,
submetendo
à
deliberação do Congresso Nacional o texto do
Brotas de Macaúbas; Caraíbas (Paramirim), Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho de 1968, que
Canatiba
(Macaúbas),
Paratinga,
Itamaraju, dispõe sôbre o pagamento de débitos fiscais, e
Alcobaça, Macaúbas, Ubaíra, Butaporã, Itibiara, dá outras providências.
Boquira, Canatiba, Santa Inês, Cravolândia, Salinas
de Margarida, Riacho de Santana, Esplanada, Rui
Relator: Sr. Antônio Carlos
Barbosa, Palmeiras, Itaquadra, Ibiajara.
A Mensagem nº 385, de 1968, é
SUBEMENDA ÀS EMENDAS Nºs 227,
acompanhada de exposição de motivos do Sr.
228, 229, 230 e 231
Ministro da Fazenda, que esclarece visar o
decreto-lei a solução de:
Projeto: Esgotos Sanitários
"...problemas na área do impôsto de renda,
Estado: Bahia
congestionada por situações que têm ocasionado
prejuízos substanciais, quer na parte do
Inclua-se:
recolhimento, quer na administração dêsse
tributo."
Paratinga, Barra, Bom Jesus da Lapa, Macaúbas,
Sendo matéria urgente e relevante, usou
Itaberaba, Itacaré, Maragogipe, Ubaíra, Prado, Brumado,
o
Presidente
da República da prerrogativa
Santa Inês, Cravolândia, Jaguaquara, Itiruçu.
que lhe confere o art. 58, item II, da Constituição,
e baixou o decreto-lei no sentido da
SUBEMENDA À EMENDA Nº 268
solução dêsses problemas, com possibilidade
Projeto: Aproveitamento de Águas Subterrâneas de imediato aumento de arrecadação do
impôsto de renda.
Estado: Bahia
O titular da Pasta da Fazenda esclarece:
"O art. 1º permite o recolhimento
Inclua-se:
dos
débitos
atrasados
em
prestações
Macaúbas (Lagoa Clara – Santa Terezinha), mensais
sucessivas,
com
diminuta
Botuporã (Boa Vista – Caturama – Tanque Nôvo), Ibitia- correção
monetária,
reduzindo-se
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percentualmente as multas conforme o número de
prestações. Tal medida, que não representa um
desestímulo ao contribuinte pontual, amparada em
adequadas normas de defesa, que dificultam a
possibilidade de reincidência, carrearia para o
Tesouro Nacional apreciável soma de recursos."
Diz ainda o Sr. Ministro da Fazenda:
"O § 1º do art. 1º estende o benefício ao
remanescente dos débitos parcialmente solvidos,
vedando-se, porém, a compensação ou restituição
de qualquer importância.
Trata-se de medida que se impõe pela
eqüidade, e a ressalva da parte final é necessária
para a defesa dos interêsses da Fazenda.
No § 2º, procura-se evitar novos atrasos no
pagamento, impondo-se a perda dos favores e o
restabelecimento da multa, calculada sôbre o saldo
devido, providenciando-se imediatamente a cobrança
executiva.
O § 3º trata dos débitos do impôsto retido na
fonte. No caso, o benefício consiste apenas no
parcelamento em seis prestações mensais, sem redução
da multa. Justifica-se êsse tratamento pela própria
natureza da retenção da fonte, não sendo justo estender
um favor amplo aos que deixam de recolher ao Tesouro
Nacional o impôsto descontado dos contribuintes.
O § 4º contém norma que, a exemplo do § 2º,
se destina a evitar novos atrasos.
O § 5º é uma medida de defesa, impedindo uma
acumulação de atrasos e obrigando o contribuinte a
manter atualizados os pagamentos devidos. Perderá os
favores especiais dêste artigo o contribuinte que não
mantiver em dia as obrigações com o fisco.

O § 6º dispõe sôbre as autoridades que
deverão decidir sôbre a concessão dos benefícios a
que se refere êste artigo.
O § 7º trata do débito em cobrança executiva,
devendo os benefícios dêste artigo ser requeridos ao
Juiz competente, depois de ouvido o representante
da União. No art. 2º o princípio da eqüidade justifica
a inclusão nos favores dos contribuintes cujos
débitos ainda não foram fixados pela repartição. Sob
sua responsabilidade, o contribuinte providenciará o
recolhimento do débito, ficando ressalvada a
possibilidade de a repartição efetuar a revisão. O
parágrafo único obedece as disposições de
contabilidade que deverão ser observadas."
O art. 2º, segundo o M.F., constitui uma
inovação na legislação do impôsto de renda.
Continua o titular da pasta da Fazenda, na sua
exposição de motivos:
"No art. 3º repete uma disposição geral,
substituindo-se pela expressão "Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral" a anterior que
se referia ao Conselho Nacional de Economia. O
final dêste artigo, bem como seus §§ 1º e 2º atendem
a uma exigência de mecanização dos serviços,
facilitando o processamento de dados.
O parágrafo único despreza as frações de
NCr$ 1,00 nas importâncias relativas aos
rendimentos brutos e nas deduções e abatimentos
solicitados nas declarações das pessoas físicas."
O art. 4º, continua S. Ex.ª:
"É
uma
simplificação
do
processo
administrativo, habilitando, entretanto, a repartição a
exigir, quando julgar necessários, os comprovantes
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entendeu
de deduções e abatimentos feitos pelo contribuinte.
fiscais, atualmente autorizado pelos diversos
O art. 5º, uma norma relativa às sociedades departamentos tributários, conforme o caso, tem
que se utilizaram de reservas para aumento de acarretado discrepância de critério prejudiciais à
capital.
O
benefício
consiste
apenas
no uniformização dos serviços. A transferência da
parcelamento em seis prestações mensais e se faculdade de autorizar o parcelamento para
justifica pela possibilidade de permitir às firmas a autoridades mais próximas dos fatos a atender seria
atualização de suas obrigações e pelos recursos de grande vantagem. Por outro lado, a inovação
carreados para o Tesouro Nacional."
trazida pelo art. 11 do projeto resultaria em maior
Prossegue S. Exª:
segurança do próprio mecanismo de parcelamento
"O art. 6º ratifica uma obrigação já existente, dos débitos fiscais e teria a vantagem de liberar os
funcionando, ao mesmo tempo, como advertência órgãos de fiscalização de tarefas de contrôle de
aos contribuintes relapsos sôbre os favores arrecadação,
dando-lhes
oportunidade
de
concedidos.
concentração de recursos no aperfeiçoamento de
O art. 7º e seu parágrafo único atendem a seus serviços.
aspecto de grande alcance econômico, permitindo a
A permissão à autoridade administrativa de
regularização do pagamento do impôsto sob a exigir dos devedores o oferecimento de bens em
alíquota anterior, dentro do prazo de trinta dias, e garantia de efetiva liquidação de seus débitos fiscais
afastando a possibilidade de reclamações contra a é medida de defesa da Fazenda, imposta por
Fazenda.
condições especiais.
O art. 8º tem o objetivo de corrigir uma
O art. 13 disciplina a concessão dos favores
deficiência de redação do § 3º do art. 19 do Decreto- aos
débitos já ajuizados, nas condições
Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966, o que tem convenientes à Fazenda Nacional e aos interêsses
gerado dificuldades na determinação das parcelas de dos contribuintes."
antecipação nêle previstas. Uma alteração de
Continua o Sr. Ministro da Fazenda:
redação tornará fácil o cálculo do chamado
"A dispensa do reajustamento constante do
"duodécimo", resolvendo sério problema para os art. 14 atende a uma conveniência dos serviços, já
contribuintes.
que na prática tal exigência tem se revelado de difícil
O art. 9º fixa critério para correção monetária, cumprimento sem uma vantagem considerável para
facilitando aos contribuintes o recolhimento de a Fazenda Nacional.
impostos atrasados.
A norma do art. 15 atende ao princípio de
O art. 10 estende os favores aos contribuintes uniformização de serviços do Ministério da Fazenda
já sob a ação fiscal, atendendo a um critério de e leva em conta o saldo positivo de aplicação do
justiça e eqüidade."
autolançamento às pessoas jurídicas, estendendo-o
Acrescenta, ainda, S. Exª:
às pessoas físicas, quando julgado oportuno.
"Com relação ao art. 11 cabe acentuar
No parágrafo a êste artigo adotam-se
que
o
parcelamento
dos
débitos medidas
que,
defendendo
os
in-
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terêsses da Fazenda, obrigam o contribuinte a um
cuidado maior exigido por êsse tipo de procedimento.
O art. 16 veda a aplicação de disposições às
operações realizadas através de entidades nacionais
e estrangeiras que não estão autorizadas a funcionar
no País."
Com essa justificação, o Sr. Ministro da
Fazenda dá medida da importância e da urgência
dêste decreto-lei.
Como sabe esta Comissão, em virtude das
alterações sucessivas na legislação do impsôto de
renda não têm sido poucos os casos de atrasos
dos contribuintes, atrasos êsses motivados não
por má-fé ou omissão da parte dos contribuintes
mas, sim, em virtude do pesado ônus do impôsto
de
renda
sôbre
determinadas
atividades
econômicas do País.
Essa situação, que não é de hoje, levou o
Govêrno, em 1964 e em 1965, a propor ao
Congresso Nacional dois projetos que se
transformaram em leis, concedendo anistia fiscal,
obedecidas determinadas condições. Mesmo assim,
muitos contribuintes não puderam cumprir com seus
deverás para com o fisco.
Essa foi a situação que o atual Govêrno
encontrou e que procura resolver com o presente
decreto-lei.
A medida é urgente, pois visa, igualmente,
a aumentar a arrecadação no presente exercício;
é importante porque altera diversos dispositivos
da legislação do impôsto de renda. E, o que
considero muito justificável e muito importante
para adoção da forma do decreto-lei proposto,
as medidas adotadas são de grande repercussão.
Devem, porém, ser baixadas com prudência.
Os grandes interêsses econômicos e financeiros
que
envolvem
qualquer
proposição
que
vise a anistiar ou facilitar o pagamento do im-

pôsto de renda ao Tesouro Nacional recomendam a
fórmula adotada.
O decreto-lei em exame versa sôbre finanças
públicas e se reveste de importância e de urgência.
Enquadra-se, pois, no que determina a Constituição,
quanto à competência do Poder Executivo para baixar
decretos com fôrça de lei. É, portanto, constitucional a
proposição e o meu parecer é favorável.
Finalmente, Sr. Presidente, devo esclarecer
que, na Câmara dos Deputados, o projeto de decreto
legislativo que veio ao Senado foi elaborado pela
Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa
legislativa. Depois de publicado, não recebeu
parecer da Comissão de Finanças foi ao plenário. No
plenário, na Sessão do dia 13 de julho, foi designado
Relator o Sr. Deputado Cantídio Sampaio e o
parecer dêste nobre representante foi favorável ao
decreto legislativo elaborado pela Comissão de
Constituição e Justiça, mas, por falta de número, a
Câmara não deliberou sôbre o projeto de decreto
legislativo. Esgotado o prazo para tramitação da
matéria naquela Casa, veio ao Senado onde o prazo
se encerra no próximo dia 8.
Portanto o parecer é favorável, pela aprovação
do decreto-lei nos têrmos do decreto legislativo,
conforme projeto anexo.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 1968
Aprova o Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho
de 1968, que dispõe sôbre o pagamento de débitos
fiscais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Decreto-Lei nº 352, de
17 de junho de 1968, que dispõe sôbre o pagamento
de débitos fiscais, e dá outras providências.
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Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 6 de agôsto de 1968.
– Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício –
Antônio Carlos, Relator – Bezerra Neto – Menezes
Pimentel – Carlos Lindenberg – Josaphat Marinho –
Petrônio Portela.
PARECER
Nº 693, DE 1968
da Comissão de Economia, sôbre a
Mensagem nº 385, de 1968, do Sr. Presidente da
República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-Lei nº 352, de 17 de
junho de 1968, que dispõe sôbre o pagamento de
débitos fiscais, e dá outras providências.
Relator: Sr. Adolpho Franco
A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara, ao examinar o texto do Decreto-Lei nº
352, de 17 de junho do corrente ano, que dispõe
sôbre o pagamento de débitos fiscais, e dá outras
providências,
considerou-o
constitucional
e
jurídico, motivo por que apresentou o Projeto de
Decreto Legislativo ora sob o exame desta
Comissão.
2. O referido texto foi submetido à deliberação
do Congresso Nacional com a Mensagem nº 385, do
Presidente da República, acompanhada de
exposição de motivos do Ministro da Fazenda.
3. As providências determinadas pelo decretolei, cujo texto o presente projeto objetiva aprovar, são
realmente salutares para a economia nacional,
porquanto proporcionarão apreciável soma de
recursos ao Tesouro Nacional.
4. Na sua exposição de motivos, o Ministro da
Fazenda
justifica
detalhadamente
o
que
representará, para o Erário, cada disposição do
decreto-lei. Mostra que oferece oportunidade para os
que não recolheram os débitos fiscais, sem, no
entanto, desestimular o contribuinte pontual.

5. O texto legal em análise, permite
parcelamento das dívidas fiscais, com pequena
correção monetária e redução percentual das multas,
de acôrdo com o número de prestações; estende o
benefício indicado ao remanescente dos débitos
parcialmente solvidos, vedando a compensação ou
restituição de qualquer importância; estabelece a perda
de favores aos reincidentes, que sofrerão imediata
cobrança executiva; dispõe sôbre os débitos retidos na
fonte e sôbre as autoridades que deverão decidir sôbre
a concessão dos benefícios fiscais, trata dos débitos
em cobrança executiva; e toma enfim, uma série de
medidas do maior interêsse para a administração e
para a economia nacional.
6. Diante do que ficou assinalado acima,
somos pela aprovação do projeto de decreto
legislativo em exame.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1968. – Carvalho Pinto, Presidente – Adolpho
Franco, Relator – Ney Braga – Carlos Lindenberg –
Attílio Fontana – Leandro Maciel – João Cleofas –
Júlio Leite – José Ermírio – Teotônio Villela –
Bezerra Neto.
PARECER
Nº 694, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre a Mensagem
nº 385, de 1968, do Sr. Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional
texto do Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho de 1968,
que dispõe sôbre pagamento de débitos fiscais, e dá
outras providências.
Relator: Sr. João Cleofas
1. Na forma do parágrafo único do artigo 58 da
Constituição, o Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional, acompanhado
de exposição de motivos do Ministro da Fazenda, o
texto do Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho último,
que dispõe sôbre o pagamento de débitos fiscais, e
dá outras providências.
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2. A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara
decidiu
pela
constitucionalidade
e
juridicidade
do
decreto-lei
em
referência,
apresentando o projeto de decreto legislativo
competente, ora sob o nosso exame. Entendeu
aquela Comissão que "o Decreto-Lei nº 352/68 é
daqueles que, assegurando a sobrevivência das
emprêsas, asseguram o mercado de trabalho e
representa a necessária unidade e harmonia entre
Govêrno, emprêsa e trabalhadores".
3. O titular da Fazenda informa, na exposição
de motivos, que o objetivo do Decreto-Lei nº 352/68
é solucionar, com urgência, problemas existentes "na
área do impôsto de renda, congestionada por
situações
que
têm
ocasionado
prejuízos
substanciais, quer na parte do recolhimento quer na
Administração dêsse tributo". Frisa o Ministro da
Fazenda:
"Relacionados a fatôres de ordem financeira e
a situações criadas por defeituosa redação dos
dispositivos legais, os prejuízos substanciais
ocasionados à Fazenda Nacional estão a exigir
medidas de solução, dentro dos princípios da justiça
fiscal. Essas medidas, proporcionando facilidades ao
contribuinte, permitirão ao Departamento do Impôsto
de Renda, pelo recebimento dos débitos fiscais em
atraso, descongestionar e atualizar os seus serviços,
tornando-o, em conseqüência, melhor aparelhado
para intensificar ó processo de fiscalização, de forma
a atingir maior número de contribuintes e exercer
sôbre êstes contrôle mais efetivo."
4. Em sua exposição, o Ministro explica e
justifica as providências consubstanciadas no
decreto-lei em análise, assinalando que elas
permitirão solucionar "sérios problemas, melhorando
o rendimento dos serviços, com reflexos na
arrecadação".
5. Não há dúvidas de que o Govêrno, ao
baixar
o
Decreto-Lei
n.o
352/68,
ado-

tou medidas saneadoras. Pelo artigo 1º, por
exemplo, é permitido o recolhimento dos débitos
atrasados em prestações mensais sucessivas,
com diminuta correção monetária. As multas
são reduzidas de acôrdo com as prestações, "o que
não representa desestímulo ao contribuinte
pontual".
6. Em face do exposto, somos pela aprovação
do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 13 de agôsto de
1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – João
Cleofas, Relator – Mem de Sá – Fernando Corrêa –
Carlos Lindenberg – Clodomir Millet -- Bezerra Neto
– Mello Braga – Paulo Torres.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência recebeu resposta aos seguintes
Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nº 445/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso nº GB-723/68, de 20 de agôsto de 1968);
– Nº 722/68, enviada pelo Ministro da Interior
(Aviso nº BSB/357, de 22 de agôsto de 1968);
– Nº 731/68, enviada pelo Ministro do Interior
(Aviso nº BSB/358, de 22 de agôsto de 1968);
De autoria do Senador Adalberto Sena
– Nº 541/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso nº GB-722, de 20 de agôsto de 1968);
De autoria do Senador Uno de Mattos
– Nº 605/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso nº GB-719, de 20 de agôsto de 1968).
Sôbre a mesa há dois requerimentos de
informações, que serão lidos pelo Senhor 1ºSecretário.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.028, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se oficie ao Exmo.
Sr. Ministro dos Transportes, a fim de que informe
sôbre o seguinte:
a) em que estágio de andamento se
encontram os processos de recurso impetrados por
ferroviários brasileiros de tôdas as categorias contra
enquadramentos efetuados pela aplicação da Lei nº
3.780, de 1960, que enquadra genèricamente os
ferroviários brasileiros de tôdas as categorias;
b) por que, até a presente data, não foi
completada a aplicação da referida legislação a
todos os setores ferroviários brasileiros como ela
abrange;
c) quais as providências tomadas no sentido
de completar em todos os setores êste
enquadramento.
Sala das Sessões, em 26 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbruch.
REQUERIMENTO
Nº 1.029, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se oficie ao Exmo.
Sr. Ministro da Agricultura a fim de que informe sôbre
o seguinte:
a) com a próxima extinção das "diárias de
Brasília" pagas a titulo de moradia aos funcionários
do Ministério da Agricultura lotados na Nova Capital,
em virtude da distribuição de unidades habitacionais
pela CODEBRÁS a êsses servidores, quais as
providências a serem tomadas no sentido de
considerar inexeqüível uma parcela de NCr$ 125,00
como aluguel ou amortização de compra, a funcio-

nários de nível 8 que percebem aproximadamente a
média de NCr$ 180,00?
Sala das Sessões, em 26 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbrueh.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os requerimentos lidos vão à publicação e, em
seguida, serão despachados pela Presidência.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Mem de Sá.
O SR. MEM DE SÁ – (lê o seguinte
discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, vai para
3 ou 4 anos o tristemente famoso episódio da
Manesmann,
bastante
conhecido
para
ser
reexplicado. Em resumo: apesar de terminantemente
proibida, pela lei, a colocação no mercado de títulos
de crédito de emprêsas privadas que não tivessem
o aval ou aceite de uma companhia financeira
idônea, registrada perante a repartição competente
e sujeita à sua estrita fiscalização, a grande
siderúrgica alemã lançou no chamado "mercado
paralelo" seus títulos, inteiramente ao arrepio das
leis. Enorme foi o escândalo, avaliando-se em
importância superior a trinta bilhões de cruzeiros da
época (valôres de 62, 63, 64, 65) o montante dos
recursos angariados, por corretores privados e por
agentes próprios da Companhia, de um número
imenso de brasileiros. Velhos militares e
funcionários aposentados, ordens religiosas,
viúvas, tôdas as espécies de pequenos poupadores
foram atraídos pelos juros altíssimos que tais
títulos ofereciam, bem acima dos do mercado
oficial ou legítimo, e nêles investiram o fruto
de anos de sacrifícios e privações, confiados
na
reputação
da
emprêsa
tedesca.
Repentinamente,
estoura
o
escândalo:
a
Manesmann recusava a validade dos títulos,
embora assinados por diretores seus, argüia a
falsificação de assinaturas, denunciava estelionatos
perpetrados por diretores e representantes dela,
contra seus interêsses. Houve acusações recípro-
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cas, inquéritos policiais múltiplos, diversos processos
judiciais
foram
iniciados,
houve
prisões,
depoimentos, diatribes, as partes em contenda
recebendo e devolvendo injúrias, difamações,
calúnias e... duras verdades. Um dos diretores
implicados chegou a estar prêso, mas em breve foi
devolvido à liberdade para realizar novos e
proveitosos negócios. Os diretores alemães, êstes
subitamente, da noite para o dia, regressaram à
pátria distante é os brasileiros ludibriados aqui
ficaram clamando no deserto pela devolução do que
lhes fôra tomado. Não quero relembrar os imensos
esforços do Govêrno brasileiro para compor a
situação, mas recordo ter ouvido, na ocasião, das
principais autoridades monetárias, que a legislação
em vigor era omissa e tornava a SUMOC um
verdadeiro tigre de palha, sem garras nem dentes,
que a forçava a assistir a consumação do rude golpe
na economia popular inerte e inerme. Finalmente,
após
intermináveis
negociações,
inclusive
diplomáticas, foi selado um acôrdo, mediante o qual
os tomadores dos títulos receberiam, parcialmente a
prazo e parcialmente em dinheiro, ou combinação
semelhante, o seu pobre capital enfurnado nos
cofres da Manesmann e/ou de alguns notáveis
aventureiros. O prejuízo, porém, em grande parte se
consumou: os pequenos poupadores passaram,
além dos sobressaltos e temores, mais de ano sem
receber um ceitil de juros pelo capital empatado e,
finalmente, a duras penas recobraram, a prazo e em
cruzeiros de menos valor, aquêle chorado e suado
dinheirinho de velhas e longas economias. Aos
responsáveis, seja a emprêsa, sejam os diretores,
sejam seus prepostos e agentes, sejam mesmo os
denunciados falsários – a nenhum dêles nada de
nada aconteceu. Estão todos lépidos e fagueiros,
com as mãos e a consciência livres para o que der e
vier.
Menos de três anos passados, surge
agora,
em
1968,
escândalo
ainda
mais

clamoroso. Um conjunto de três emprêsas, uma
denominada Dominium, outra intitulada Ad Volarem e
a terceira chamada CBI – Distribuidora de Valôres
arrecadaram de nosso "respeitável público" (como
dizem os jornais), nada menos de setenta bilhões de
cruzeiros antigos, ao longo dos anos de 1964, 1965,
1966 e parte de 1967.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Exª, no
diagnóstico que está fazendo dessas financeiras,
da Manesmann, agora da Dominium, esqueceu o
tristemente famoso Carnet Fartura do Banco
Itabira, que vultoso prejuizo deu, principalmente às
classes mais humildes, das domésticas e dos
funcionários públicos. Não sei de providência até
hoje tomada com relação aos que dirigiam
ostensivamente naquele Banco, o Carnet Fartura.
É verdade que agora se fala na prisão do mentor
intelectual dessas transações, Kelermann, que
está hoje no Paraguai e cujo pedido de extradição
foi feito. Não creio que, com a prisão de
Kelermann, com o seu processamento penal, seja
resolvido o problema, pois a Diretoria do Banco
Itabira era constituída, inclusive, por elementos de
nosso Exército que se prestaram ao papel de
ilaquear a boa-fé do público que transacionava
com êsse Banco, prejudicando aquêles que
adquiriram o Carnet Fartura.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exª tem razão. Não
quis fazer o arrolamento de todos os escândalos,
porque tornaria demasiadamente longo meu
discurso, que já está grande demais. Fixei-me
apenas nesses dois escândalos, que foram maiores,
sobretudo
pelas
personalidades
envolvidas.
Kelermann era um vigarista notório, imigrante que
aqui chegou sem eira nem beira e que, sem nada ter
a perder, andou a roubar o povo brasileiro através do
Carnet Fartura e uma pseudo-cooperativa.
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Mas os dois casos a que me refiro são mais
clamorosos, e servem bem ao objetivo do nosso
discurso, que é específico, e V. Exª vai ver porque
cito apenas êsses dois casos. Entretanto, agradeço a
colaboração de V. Exª, que enriquece minha tese.
Prossigo meu discurso.
(Lendo.)
O mecanismo para a extração de tão vultosa
quantia foi bastante mais complexo do que o usado
pela Manesmann. No caso desta, ela e os seus
diretores e prepostos colocavam títulos de crédito,
diretamente junto ao público, baseado em que êste
naturalmente ignorava a existência de um artigo, de
uma lei, exigindo o aval ou aceite de uma sociedade
financeira, bem como a existência de uma portaria
da SUMOC disciplinando a existência e demais
atividades de tais companhias. No caso atual,
recorro à exposição de motivos do Ministro Delfim
Neto – titular do Ministério da Fazenda e Presidente
do Conselho Monetário Nacional – para resumir o
funcionamento da manobra. Eis as palavras do
eminente Ministro e Professor Delfim Neto.
Insisto em dizer que, neste meu discurso,
apenas cito trecho da exposição do Sr. Ministro
Delfim Neto. Trata-se de um documento oficial –
exposição de motivos – que acompanha o decreto-lei
aplicando a intervenção na Dominium. Não faço
nenhuma referência aos depoimentos prestados,
nesta Casa, pelos Diretores e responsáveis, pelo
escândalo da Dominium. É, portanto, repito, apenas
trecho da exposição de motivos do Ministro Delfim
Neto. Diz êle:
"Foram
os
compradores
de
ações
da Dominium induzidos a êrro, com a promessa
de pagamento de uma renda fixa de até 3,5% ao
mês. Alguns adquirentes afirmaram desconhecer a
exata natureza dêsses papéis, acreditando tratar-se
de títulos de renda fixa e não de "ações"; ou-

tros, a quem as cautelas foram entregues em pastas
com o nome da emprêsa "CBI – Distribuidora de
Títulos e Valôres S.A.", julgaram estar recebendo
títulos de responsabilidade direta desta sociedade,
afirma o relatório. Resultou evidente, do exame dos
meios utilizados para a colocação das ações da
Dominium, a manobra fraudulenta levada a cabo por
meio de informações falsas sôbre a exata natureza
daqueles
títulos,
de
sua
rentabilidade
e
negociabilidade."
Em suma, como diz o Ministro:
"um conluio lesivo da economia popular e da
confiança no mercado de capitais."
Para o objetivo dêste meu discurso, a parte
transcrita é suficiente, dispensando-me de afadigar os
ouvintes com exposições mais completas. O importante
é fixar que nosso bom povo novamente queimou suas
poupanças, fruto de privações e semente de
esperanças, para que um grupo de cavalheiros de
indústria, altamente experientes e vivos, com elas
angariassem o capital necessário para a instalação da
mais moderna e perfeita fábrica de café solúvel do
mundo. O poupador não comprava as ações em Bôlsa,
como fazem as pessoas conhecedoras da matéria ao
investirem suas reservas ou ao realizarem operações
normais de especulações. O poupador adquiria "ações"
da Dominium por intermédio de firmas e agentes
distribuidores, especialmente a conhecida "CBI –
Distribuidora
de
Títulos
e
Valôres
S.A.";
simultâneamente, porém, mediante um mecanismo
que êle ignorava, era-lhe assegurada uma renda
fixa mensal que começou em 3,5% baixando
até 2% ao mês. Prometia-se-lhe, ainda, que, em
qualquer tempo poderia êle "repassar" o papel
adquirido, pelo mesmo valor, que lhe seria
integralmente
restituído.
Assim,
ignorando
os brasileiros em geral (afora uma ínfima minoria
de entendidos) a profunda diferença existente
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entre "ação" – título representativo de participação
no capital de uma emprêsa, apenas com direito a
lucros, quando êstes se verificam – e "Letras de
Câmbio" ou outros títulos de crédito que dão a seus
proprietários o direito de haver juros mensais,
trimestrais ou semestrais, em seus países, além de
correção monetária e devolução integral do capital
investido, no prazo pré-fixado, tenha a emprêsa
realizado lucros ou não, ignorando esta distinção
essencial, nosso bom povo caiu na arapuca que lhe
foi armada e, pensando adquirir um título de renda
fixa mensal, apenas comprava ou subscrevia uma
"ação" de uma Companhia, a Dominium, que boa
parte dêle nem sabia existir. Pior ainda: segundo a
exposição de motivos do Ministro da Fazenda, eram
emitidas e vendidas inúmeras "ações" desta
famigerada Dominium em quantidade bastante
superior ao seu capital, o que quer dizer: as ações
eram colocadas entre os poupadores, muito antes de
ser autorizado legalmente, em Assembléia-Geral, o
aumento de capital social a elas correspondente.
O mesmo relatório ministerial narra, ainda,
como um grupo de diretores da emprêsa conseguiu
empalmar a maioria das ações com direito a voto,
mediante a incorporação à Dominium, por valôres três
e quatro vêzes maiores do que os da compra, feita
dois meses antes, de bens e propriedades móveis e
imóveis. Assim, o "Moinho Inglês", com todo seu
patrimônio comprado por três dos diretores, mas com
o aval da própria emprêsa, por oito e meio milhões de
cruzeiros novos, foi incorporado ao capital dela,
quarenta dias depois, por 29.657.994,00 cruzeiros
novos, em ações. Operação idêntica foi efetuada logo
depois com acervo da Companhia Agrícola de
Paranapitanga, também incorporado ao capital da
Dominium, totalmente em nome dos mesmos
diretores, por quatro vêzes mais do que o preço de
sua aquisição, sempre recebendo êles ações ordi-

nárias. Em decorrência dêste nôvo golpe, diz o
Ministro textualmente: "a Domínium registra hoje no
seu ativo 2.776 alqueires de terras de terceira
qualidade, situada em Buri (SP).
Êstes os fatos principais, no mais sucinto
resumo possível. O que constitui o objetivo
fundamental desta minha intervenção está em
indagar o que fizeram as autoridades competentes
da República no cumprimento das atribuições dos
deveres que a lei lhes impõem, para evitar a
consumação de tais assaltos à economia popular.
Quando do "caso" Manesmann, em verdade,
tão atrasado e desarvorado andava o Brasil, que
nenhuma lei autorizava a então SUMOC a exercer
fiscalização e a punir as pessoas físicas e jurídicas
que fraudassem o público mediante manobras como
as acima referidas.
Outra, porém, muito outra, é a situação a
partir da Lei nº 4.595, de 31-12-64 (que criou o
C.M.N. e o Banco Central) e da Lei nº 4.728, de
14-7-65 (que disciplinou o mercado de capitais).
Desde então, cabe ao Banco Central "exercer a
fiscalização das instituições financeiras e aplicar
as penalidades previstas" (art. 10, item VIII, e art.
44, § 8º, da Lei nº 4.595); "exercer permanente
vigilância nos mercados financeiros e de capitais
sôbre emprêsas que, direta ou indiretamente,
interfiram nesses mercados e em relação às
modalidades ou processos operacionais que
utilizem" (art. 11, item VII).
O SR. JOSÉ ERMÍRIO PERMITE: – V. Exª um
aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Exª está fazendo
magnífica exposição a esta Casa. Realmente, se o
Brasil deseja um desenvolvimento grande no
mercado de capitais e se o Banco Central não
fiscaliza, como é de seu dever, esta Nação não
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pode imprimir confiança aos tomadores de títulos,
mormente quando, hoje, no mercado, são pagos
juros de 2% ao mês. Êste País jamais terá grandes
emprêsas se permanecer a situação atual no
mercado de capitais, sem uma fiscalização
rigorosíssima, o que não se tem feito até agora.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido, mas V.
Ex.ª se antecipou, porque vou exatamente dizer o
que V. Ex.ª adiantou.
(Lendo.)
A fiscalização de que tratam os preceitos
invocados – acrescente-se – é regulada
diretamente pelo Conselho Monetário Nacional, o
que quer dizer que não depende de lei e nem
mesmo de decreto.
Há mais, nobres Senadores: – a chamada Lei
de Mercado de Capitais, de julho de 1965, prescreve,
logo em seu art. 2º, que o C.M.N. e o Banco Central
têm, entre outras, as finalidades de:
I – facilitar o acesso do público a
informações sôbre títulos e valôres mobiliários
distribuídos, no mercado e sôbre as sociedades
que os, emitirem;
II – proteger os investidores contra as
emissões ilegais ou fraudulentas de títulos e valôres
mobiliários.
O art. 3º dá expressa competência ao Banco
Central para:
III – autorizar o funcionamento e fiscalizar as
operações das sociedades e firmas individuais que
tenham por objeto a subscrição, para a revenda e
distribuição de títulos ou valôres mobiliários.
O item IV do mesmo artigo estende a
competência da fiscalização às pessoas físicas ou
jurídicas
"que
exerçam
atividades
de
intermediação na distribuição de títulos ou valôres,
ou que efetuem, com qualquer propósito, a
captação de poupança popular no mercado de
capitais".

A seguir, o art. 4º dá poder aos agentes do
Banco Central de "examinar os livros e documentos
das instituições financeiras, sociedades, emprêsas e
pessoas referidas no artigo anterior". E o art. 21
estipula que "nenhuma emissão de títulos ou valôres
mobiliários
poderá
ser
lançada,
oferecida
públicamente, ou ter iniciada a sua distribuição no
mercado, sem estar registrada no Banco Central.
"Relembro, neste passo, que a exposição de motivos
ministerial denuncia, agora, de maneira expressa,
precisamente
a
infração,
descarada
desta
disposição.
O Ministro, mesmo na sua exposição,
confessa que eram emitidas e lançadas ações sôbre
capital ainda não autorizado. Quer dizer, houve
emissões lançadas ao mercado sem o prévio registro
no mercado de capitais, consoante determinação
expressa do artigo 21 da Lei do Mercado de Capitais.
Êsse artigo é auto-aplicável e expresso:
"nenhuma emissão de títulos ou valôres pode ser
lançada, oferecida ou ter iniciada a sua distribuição,
sem estar registrada no Banco Central."
Foram feitas emissões, houve o lançamento,
houve a distribuição, sem êsse prévio registro. E
após, o Ministério da Fazenda sabia o que o Ministro
agora informa como elemento para o decreto-lei da
intervenção da Dominium.
Lendo-se determinações acima transcritas,
tem-se a impressão que o legislador estava
pressupondo uma série de manobras fraudulentas
como as descritas na exposição de motivos do
eminente Ministro Delfim Neto nos primeiros dias
dêste mês, ao encaminhar ao Congresso o decretolei que determina a intervenção na Dominium.
Ninguém nega o acêrto e a imperiosa
necessidade desta medida. Ao contrário, aplaudindoa calorosamente, o que ninguém compreende é a
demora com que foi tomada, demora que permitiu
aos diretores da emprêsa, alguns dos principais
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integrantes do grupo responsável pelas maquinações
contra o povo, continuarem, até o princípio dêste
agôsto, administrando e dispondo da famigerada
companhia.
O pedido de concordata é de maio e só agora,
dois meses depois, foi decretada a intervenção.
E menos ainda se compreende a demora, a
morosidade, a vagarosidade inconcebível, com
que se vem arrastando o inquérito policial e, em
conseqüência, o imperdoável atraso do início
das ações penais e civis que as vítimas, a
Justiça, a opinião pública e os mais vivos
interêsses do Brasil clamam e reclamam, faz
alguns meses.
Êsses fatos, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, passaram-se durante quatro anos. A
partir de setembro do ano passado, tornaram-se
públicos, escandalosos e notórios. O inquérito
policial só começou depois do pedido de
concordata. Mas o pedido de concordata foi em
maio estamos a 26 de agôsto. Nós, aqui, no
Senado, já ouvimos uns quatro ou cinco
depoimentos que, por si só, sem mais nada, são
suficientes, para a denúncia e pedido de prisão
preventiva dos responsáveis.
Pois bem, êsse inquérito policial começou em
maio e, até hoje, não terminou. De modo que, até
hoje, os responsáveis continuam sem ser chamados
a se defender das imputações que lhes devem ser
feitas.
O que ninguém percebe, nem pode justificar,
nem desculpar, é a total inação do Banco Central ao
longo dêstes anos em que o contubérnio Dominium –
Ad Valorem – CBI agiu às escâncaras, livre
desembaraçadamente, efetuando, na expressão da
lei, "a captação de poupança popular no mercado de
capitais".
Tudo o que o Ministro descreve foi
consumado
tranqüilamente,
pacìficamente,
sob
o
manto
do
alheiamento
ou
da

indiferença da fiscalização do Banco Central. Admitese de boa mente que êste, criado por lei no último
dia de 1964, e tendo algumas de suas atribuições e
competências mais explicitamente definidas sòmente
em julho de 1965 (lei do mercado de capitais),
necessitasse pelo menos de um ano para estruturarse, organizar-se e ter sua máquina em ação
eficiente. Mas, Senhores, estamos em 1968, e a
atividade máxima, com a nocividade máxima daquele
grupo de exploradores, ocorreu especialmente em
1966, e 1967.
Difícil, portanto, extremamente difícil, aceitar a
inação e a inércia do mecanismo de fiscalização do
Banco Central – não obstante sua competência e os
podêres instituídos em lei – ao longo de tantos anos.
Nada foi feito para prevenir, para impedir, para
fiscalizar as manobras e os golpes fraudulentos
contra a economia do povo e do Brasil, quando o
momento era azado.
Não é meu propósito, porém, deplorar o que
consumado já está. Multo menos depreciar as
pessoas do Ministro da Fazenda e dos Presidente
e Diretores do Banco Central, merecedores,
particularmente o primeiro, de minha maior
admiração pois que reputo o Ministro Delfim Neto
a primeira figura civil do atual Govêrno. Não,
Minha finalidade consiste em apelar, com a maior
veemência, a todos êles, para que apressem as
medidas que o Brasil e a Justiça ansiosamente
esperam. Não se concebe que ainda não tenha
tido início a ação penal contra os autores das
fraudes e das simulações criminosas na "captação
de poupança popular no mercado de capitais". Há,
segundo se estima, dezenas de milhares de
pessoas vítimas dêstes golpes, que precisam
receber um mínimo de atenção. E, tão necessária
e urgente quanto a ação criminal, impõe-se
a cível que anule as transações descritas
na exposição de motivos do Ministro, mediante as
quais algumas pessoas, transferindo para a
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Dominium, por valôres 3 a 4 vêzes maiores, bens
adquiridos menos de 60 dias antes, empalmaram a
maioria das ações com direito de voto da emprêsa.
Será longo e escabroso êste pleito judicial: – mais
uma razão para que se lhe dê início imediato, a fim
de os 20, 30 ou 40 mil brasileiros que deram suas
poupanças para a construção e instalação da fábrica
de café solúvel, dela se tornem os efetivos
proprietários, como é de Direito e de rudimentar
moralidade.
Sr. Presidente, ao falar com tanto calor, não
me move ódio ou qualquer interêsse pessoal. Moveme exclusivamente a consciência de que é fator
fundamental para nosso desenvolvimento fortalecer
o mercado de capitais, tornando-o, como em todos
os países civilizados, uma das principais matrizes de
recursos para a vitalidade e a expansão da
economia. Já não é despicienda a nossa capacidade
de poupança. Demonstra-o o saldo dos aceites
cambiais das sociedades financeiras e bancos de
investimento, em 6 do corrente mês: – mais de NCr$
3 bilhões (três trilhões de cruzeiros antigos) que
representam, em parte substancial, poupança
popular, irrigando as atividades econômicas. Mas,
como ninguém nega, a esmagadora maioria de
nossa população ignora negócios de títulos e de
Bôlsa, especialmente valôres mobiliários. Também
ninguém nega a extrema ingenuidade e boa fé, que
abrem aos espertalhões as portas da incrível
credulidade com que o povo se deixa ludibriar. Aqui,
sim, aqui se torna vital que o Estado – embora
estimulando ao máximo a emprêsa privada – exerça
função policiadora permanente e indormida na
defesa dos fracos, dos ignorantes, dos indefesos
portadores de magras poupanças.
Não estamos nós, congressistas, habilitados a
propor as medidas legais de que as autoridades
monetárias, sobretudo o Banco Central, ainda
careçam. Peçam-nos elas, já e já, que nós lhas
daremos, ilimitadamente, contanto que a economia
popular fique a salvo de novos assaltos.

Veja o Ministro da Fazenda que o povo não
conhece nem sente qualquer atração pelas Bôlsas
de Valôres. Veja que as poupanças hoje se drenam
principalmente para os títulos das financeiras e
Bancos de Investimentos, para as letras de
imobiliárias e para as Obrigações do Tesouro. Há 3
bilhões de cruzeiros novos aplicados em títulos de
crédito privados. Louvo com entusiasmo que, nas
operações de crédito direto ao consumidor, já foi
instituído o seguro que protegerá o poupador,
reforçando as demais garantias de que já desfruta.
Sei que estas financeiras estão reunidas em
associações idôneas, superiormente dirigidas sob a
preocupação de revigorar a confiança dos
investidores. Mas também não me deixo de
preocupar com a proliferação desmedida de tais
emprêsas por todo o País e, em sua esteira, a
população de agências e corretores de distribuição
de valôres mobiliários. Nas ruas centrais de Pôrto
Alegre, por exemplo, já não há quase lojas, expulsas
que foram pelas agências bancárias, primeiro, e,
agora, pelos escritórios das financeiras e dos
distribuidores e corretores. E assim é, mais ou
menos, em tôdas as principais cidades do Brasil. No
entanto, atribui a lei ao Banco Central, mediante as
normas do C.M.N., podêres não sòmente para
autorizar o registro de quaisquer destas emprêsas,
mas também os de cancelar êste registro e os de
negar aprovação aos nomes eleitos para seus
administradores e dirigentes. Mais: dá-lhe poder
para, periòdicamente, fixar o capital mínimo que
cada espécie de tais entidades deve possuir.
Entendo, Srs. Senadores, que houve excesso de
liberalidade e excesso de falta de fiscalização.
Quer dizer, até aí vai o poder do
Banco Central. Nenhum diretor de Financeira
pode assumir o seu cargo sem prévia autorização
do Banco Central. Mas o Banco Central foi de
um liberalismo, de uma falta de cuidado, de
zêlo, ao conceder as carta-patentes e ao aprovar
os nomes dos diretores, que não se pode
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compreender.
Eu,
pessoalmente,
conheço
diretores de Financeiras absolutamente inidôneos,
conheço muitos outros que conseguiram as cartaspatentes para negociá-las como o estão fazendo,
porque o Banco Central não foi cuidadoso,
zeloso, não foi dedicado como se impunha que
fôsse, na concessão de cartas-patentes; na
homologação dos nomes e até no cancelamento
dos registros.
É, hora, mais do que hora, de endurecer os
critérios e de promover, através de estímulos e de
pressões legítimas, a fusão e concentração dessas
instituições, em benefício de mais eficaz fiscalização,
em defesa dos poupadores, e em favor da economia,
como meio hábil para a redução das taxas de juros e
dos índices de correção monetária.
Outra providência indispensável consiste em
tornar mais expedita e segura á liquidação extrajudicial das instituições financeiras que, por
quaisquer motivos, caiam em situação de
insolvência. Felizmente isto até hoje ocorreu em
casos raríssimos. Ultimamente pelo menos duas
sofreram tal insucesso, no sul. Acontece, então,
que a liquidação extrajudicial, promovida, pelo
Banco Central, se torna exasperantemente morosa,
forçando os tomadores de títulos a aguardar meses
a fio a devolução de sua poupança. Também para
tais situações entendo imprescindíveis medidas que
sòmente as autoridades competentes podem adotar
ou nos podem reclamar. Lembro, a título de tímida
sugestão, a hipótese de estender o seguro de
crédito a um número maior de espécies de
transações. Como alvitro que, iniciada a liquidação
extrajudicial, possa o liquidante requisitar os
serviços dos Procuradores da Fazenda e os da
República,
bem
como,
ainda,
contratar
profissionais, a fim de promover a execução dos
devedores remissos, para maior brevidade da
liquidação.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me V. Exª
outro aparte?

SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação!
SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Tem tôda razão V. Exª
Quanto mais demorar, será melhor para quem vai
beneficiar-se na compra, talvez, dos títulos daqueles
que precisam vender. Quer dizer: a tramóia fica
perfeitamente feita, porque há os que querem
aproveitar-se daqueles que não têm capital para
resistir à demora.
SR. MEM DE SÁ: – Exatamente.
Não vejo nenhuma dificuldade em que o
liquidante, nomeado pelo Banco Central da
República, possa contratar advogado nas diversas
cidades do País, porque, de acorda com a lei, no
caso da execução de títulos cambiais, como são
êsses, tanto as custas, como os honorários de
advogado correm por parte do devedor executada.
De modo que nem o Banco Central, nem o
liquidante, nem os credores teriam de sofrer qualquer
ônus. Se, portanto, o liquidante, ao começar a
liquidação, contratasse dez ou vinte bons
profissionais, êle estabeleceria um ambiente de
respeito e de temor, o que levaria todos os
devedores a saldar, em dia, o pagamento de suas
letras.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Muito bem!
O SR. MEM DE SÁ: – (lendo.) Vou mais
longe: em determinados casos, se o Banco Central
encampasse o resíduo dos débitos das financeiras
em liquidação, indenizando os poupadores
de pequenas posses, seu prejuízo material seria
largamente compensado pelo efeito moral do
fortalecimento do prestígio e da confiança popular
no mercado de capitais. Quando êste mercado, tal
como as Bôlsas de Valôres, houverem granjeado
a.total confiança do público, certo êste de que é
efetivamente garantido e defendido, talvez os 3
bilhões de novos cruzeiros de hoje dupliquem
em breve prazo. Nesta série de "palpites",
um último parece urgente: o de restringir o recurso
ao crédito das chamadas "financeiras" aos
pecuaristas mediante o emprêgo de notas
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promissórias. É mais do que evidente que a pecuária
não comporta o custo financeiro de empréstimos a 6
meses (12 no máximo) aproximado a 4 e 5% ao mês.
Isto ocorreu em escala apreciável no Rio Grande e
seria justo e premente que as autoridades federais
apressassem as medidas há longos meses
prometidas para socorrera homens aflitos e
desesperados, cujo pecado, no maior número dos
casos, foi haverem caído no canto de sereia das
promessas de crédito aparentemente fácil, como
recurso extremo para as aperturas em que sua
sacrificada, atividade em benefício do Brasil, os tinha
levado.
Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
meu objetivo se resume em pedir, rogar, clamar,
reclamar, imprecar perante o eminente Ministro Prof.
Delfim Neto e os demais dirigentes do Banco Central
e do CMN que, nos têrmos das Leis nos 4.595 e
4.728 (de 1964 e 1965), fiscalizem rigorosamente
tôdas as funções e pessoas que, por qualquer
modalidade, captam as poupanças populares; que
montem a máquina repressora e, sobretudo,
preventiva, com o máximo de eficiência; que punam
os exploradores, os fraudadores da ingenuidade, da
boa-fé e da ignorância de nosso povo; que revigorem
o prestigio e a confiança das Bôlsas e do mercado
de capitais; que evitem por todos os meios seus
insucessos e, quando os haja, adotem as medidas
necessárias para proteger os incautos e inocentes
tomadores de títulos; que promovam a fusão e
concentração de tais entidades e usem de critérios
severos, quer na concessão de seus registros, quer
na cassação dêles, quando conveniente e em tempo
hábil – e não depois de estar a porta arrombada'–
quer, por fim, na homologação dos nomes dos
dirigentes é administradores. Para o exercício de
missões tão relevantes, nem bastam as clássicas
folhas corridas, nem mesmo as informações
bancárias.
Creio que, em cada Estado, deveria
haver uma junta ou conselho, na Bolsa

ou no Banco Central, cujos membros, por votação
secreta, julgassem da idoneidade moral e da
capacidade profissional das pessoas que, de uma
hora para outra, se arvoram em diretores de
emprêsas que manobram com o dinheiro alheio e
com as sofridas poupanças de um povo pobre.
Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
preciso que, depois de tanta fraude, de tanto
escândalo, de tanto ludíbrio, alguma coisa
aconteça, para que não se dê razão ao Professor
Eugênio Gudin que costuma dizer que, neste País,
aos ladrões nada acontece. Só o que acontece é
nas colunas sociais. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
segundo orador inscrito é o nobre Senador Carlos
Lindenberg, a quem dou a palavra.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
terceiro orador inscrito é o nobre Senador Edmundo
Levi. Tem S. Ex.ª a palavra.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
atenção a um apêlo, ao mesmo tempo uma
denúncia, recebido da Câmara Municipal de
Parintins, em meu Estado, formulei ao Sr.
Ministro da Saúde um requerimento a respeito da
situação da Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública.
Não posso, antes de analisar as informações
prestadas por S. Ex.ª, deixar de louvar-lhe a
atenção com que se houve em prestar os
esclarecimentos que lhe foram solicitados. Sirva a
outros Ministros o exemplo da atitude do Sr.
Ministro da Saúde, prestando com lealdade, pelo
menos no que transparece, as informações que
lhe foram solicitadas por esta Casa, a meu
requerimento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, naquela
oportunidade,
tendo
em
vista
a
de-
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núncia da Câmara Municipal a que me referi,
de que as verbas destinadas ao SESP, como é
conhecida a entidade, estavam sendo desviadas
para outros fins, e em face de pronunciamento,
confirmatório, nesta Casa, do eminente Senhor
Senador Cattete Pinheiro, formulei requerimento
consubstanciado em 5 itens. que passo a confrontar
com a resposta.
No 1º quesito, foi perguntado:
"Qual o montante das dotações consignadas à
Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública, no
Orçamento em vigor?"
Como resposta, o Ministério informa que o
Orçamento consigna.52.516.024,00.
É, Sr. Presidente, uma verba que, aplicada
como deve ser, pode propiciar ao homem interiorano
do nosso País, onde opera o SESP, grande soma de
assistência médico-medicamentosa, minorando,
sobretudo, as aflições das populações pobres.
Entretanto, Sr. Presidente, para que se
compreenda
o
procedimento
do
Govêrno,
relativamente ao SESP, e comparando a verba
registrada no Orçamento com a quantia já liberada,
tenho que saltar para o item 4, em que foi
perguntado:
"Qual o montante já liberado das verbas
destinadas pelo Orçamento em vigor, à Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública?"
Ao quesito que acabo de ler foi dada a
seguinte resposta: dezoito milhões, cento e oitenta e
dois mil e quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros
novos. Menos da metade do orçamento
previsto, conforme consta do ofício, liberada até o
decurso do segundo semestre. (O ofício-resposta
traz a data de 17 de julho. Portanto, as informações
se referem até à apuração do segundo semestre do
ano em curso.)
Sr. Presidente, embora o Govêrno declare
que
não
tem
plano
algum
que
im-

plique na extinção da Fundação, pelo exposto,
entretanto, conclui-se que, com tal procedimento, a
extinção da Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública ou a sua inatividade será inevitável, pois as
verbas necessárias ao seu funcionamento não serão
liberadas.
No item segundo, indagou-se se as dotações
consignadas sofreram corte.
A resposta confirma que foram destinados, à
contenção determinada pelo Decreto nº 62.316, de 23
de fevereiro de 1968, dois milhões de cruzeiros novos,
por simples ato do Sr. Presidente da República, que
pratica um veto parcial sôbre o Orçamento.
O Orçamento é lei emanada do Poder
competente constitucionalmente para votá-la.
Se o Orçamento é a expressão de uma lei,
não pode o Poder Executivo, por simples decreto,
função regulamentar, reduzir as verbas, por lei
consignadas para determinado serviço, mormente
quando se trata de serviço da natureza dêste, que
tem a finalidade de proteger a saúde pública do
homem brasileiro.
A contenção determinada pelo Sr. Presidente
da República importa, por conseguinte – e, no
particular, o Presidente da República atual continua
uma prática condenável de outros Presidentes – no
descumprimento de uma lei, por livre resolução do
Executivo.
Para que se possa fazer um plano de
contenção, restringindo-se verbas regularmente
votadas, não é possível aceitar-se que o Poder
Executivo, por si só, tenha competência para
deliberar. Necessário se faz, mister se torna, que
uma lei vote essa contenção, ou então, que um ato
legislativo autorize o Chefe do Poder Executivo a
realizá-la, através de decreto regulamentar.
A contenção, portanto, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, além de implicar num ato
abusivo
do
Poder
Executivo,
impor-
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ta em restringir os parcos recursos que o Orçamento
consignou ao Serviço Especial de Saúde Pública.
O eminente Senador Cattete Pinheiro, na
oportunidade a que me referi, pronunciou, desta
tribuna, que não só estaria havendo cortes nas
verbas destinadas ao SESP, como ainda vultosas
dotações estavam sendo desviadas das finalidades
do Serviço.
Em face dessa informação e da denúncia
formulada pela Presidência da Câmara Municipal de
Parintins, formulei o quesito nº 3, através do qual foi
indagado se alguma consignação, se alguma
dotação consignada no Orçamento fôra empregada
em outro setor do Ministério da Saúde.
A resposta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
negativa.
Louvável, portanto, que não se desviem
para qualquer outro serviço dotações de finalidade
especifica, de vez que isto não só importaria
num estôrno proibido pela Constituição, como
se estaria praticando ato de violência contra
as populações menos favorecidas do interior
do Brasil, sobretudo, do interior amazônico,
onde, antigamente, com tanta eficiência operava
o Serviço Especial de Saúde Pública.
Visto que li, antecipadamente, o quesito
nº 4, vou agora à análise da resposta do quesito
nº 5.
Neste item, indagou-se se existe algum plano
oficial de reforma do Serviço de Saúde Pública que
implique na extinção da Fundação do Serviço
Especial de Saúde Pública.
Êste quesito, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
foi formulado em face da denúncia, apresentada pelo
Sr. Senador Cattete Pinheiro, de que existe, no
Ministério da Saúde, um plano de reforma que
implica na extinção do SESP.
O Ministério, entretanto, Sr. Presidente,
informa
negativamente.
Não
ocorre,

não se cogita, segundo informação do Sr. Ministro,
qualquer plano que vise a extinguir, quando da
reforma do Ministério, o Serviço Especial de Saúde
Pública. Sendo verdade, só tenho que louvar a
conduta, a orientação do Ministério. Mas os fatos
parecem provar o contrário.
Percorri eu, agora, largo trecho do meu Estado
natal e os clamores que ouvi, os apelos que recebi
das populações abandonadas daquela região dãome a certeza de que não há, no Ministério, plano de
extinção do SESP, porque, em verdade, êle já está
pràticamente extinto.
Há alguns anos, havia, no interior da
Amazônia alguns postos do Serviço Especial, de
Saúde Pública.
Pois bem, Sr. Presidente, talvez dois ou três
estejam funcionando – Parintins, Itacoatiara e creio
que no Município de Manacapuru. As regiões mais
afastadas, mais carentes de recursos estão
abandonadas, não só pelo Govêrno do Estado, que
tem sua vista voltada, apenas para a euforia da Zona
Franca de Manaus, mas, sobretudo, pela Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública, que tantos e tão
relevantes serviços prestou no passado.
SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me V. Ex.ª um
aparte?
SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer.
SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Cheguei, agora, ao
Plenário. O assunto de que V. Ex.ª trata é da mais alta
importância. Quando Ministro da Agricultura, fui a
Manaus e ouvi o seguinte: no interior do Amazonas,
não existe médico. No ano passado, no dia 21 de
julho, lá, fui, e as condições não eram melhores. Havia
um projeto, em 1963, para construção de um
hospital em Maués, ignoro, todavia, se foi
construído; e, no passado, examinando o que se
passava por lá, não só devido às enchentes mas à
situação geral, de assistência no interior,
era pracaríssima. V. Ex.ª faz bem em chamar a
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atenção do Govêrno para que essa região não
continue em situação que é das mais difíceis.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Eminente
Senador José Ermírio, o Município de Maués,
realmente, ainda não possui um hospital.
Entretanto, está sendo construído um, graças à
ação da Prelazia de Parintins, que tem recebido
recursos do exterior, além de algumas verbas
consignadas por nós nó Senado e por alguns
Deputados na outra Casa.
Não é a ação do Govêrno, quer estadual, quer
federal, que está fazendo surgir em Maués um
hospital, mas pura e simplesmente a abnegação dos
eminentes sacerdotes que têm a responsabilidade
daquela área sob a jurisdição da Prelazia de
Parintins.
Entretanto, a inexistência de médicos no
interior – e pretendo apresentar nesta Casa um
relatório embora não pedido e talvez diferente, da
viagem que fiz ao interior do Amazonas – é mais
apavorante, desesperadora.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre e
ilustre Senador Edmundo Levi, tem tôda a razão V.
Ex.ª, quando levanta a sua voz, em favor da
continuação dos serviços que vem prestando o
SESP – Serviço Especial de Saúde Pública. É uma
instituição que por muitos anos, depois da guerra,
em 1945, vem servindo às populações locais. É
preciso convir que a destinação dessa instituição
que tem servido a tôda a Amazônia é feita com
dinheiro nosso, com dinheiro dos caboclos da
Amazônia. Foi durante a Grande Guerra que a
borracha alcançou preços, em paridade com os
preços internacionais. A Amazônia contava com
uma reserva e instituiu êsse serviço para servir a
todo o Brasil. Por isso V. Ex.ª tem a solidariedade
minha e de todos aquêles que querem ver, cada vez
mais engrandecida a Amazônia, em benefício de
todo o Brasil.

O SR. EDMUNDO LEVI: – Tem razão o
eminente Senador. Lobão da Silveira. O SESP foi
instalado por ocasião da segunda Grande Guerra.
Os homens que mourejavam no interior da Amazônia
e aquêles que foram integrando os contingentes da
chamada "batalha da borracha" recebiam assistência
em 'quase tôdás as sedes de Municípios. Hoje,
entretanto que acontece?
As doenças campeando livremente, sem o
menor combate.
Não há mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
memória de que, nestes cinco ou seis anos, um
médico, sequer, tenha percorrido aquela região.
O último médico que o SESP mantinha, para
atender as necessidades dos Municípios do Vale do
Juruá, deixou o seu pôsto, há cêrea de seis ou sete
anos.
As condições de trabalhar daquele profissional
não o permitiram ali continuar, pois, nem pagamento
condigno lhe era proporcioando, quanto mais os
recursos necessários para atender as pessoas ou
doentes que o procuravam.
A situação é de tal monta, Srs. Senadores,
que encontrei crianças, homens e mulheres
morrendo à míngua dos mais elementares recursos.
Até em conseqüência de apendicite se morre, nas
beiras dos barrancos do Amazonas, pela falta do
mais elementar recurso. Senhoras morrem
lentamente, em conseqüência de partos malassistidos, e as crianças roídas pela verminose,
atacadas pelo sarampo e pelo broncopneumonia,
estiolam-se, morrem, sem qualquer possibilidade de
socorro.
O SESP, portanto, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, não pode ficar, na conceituação
governamental, incluído entre os órgãos inoperantes
e inertes que, apenas, pesam nos orçamentos para
justificar empregos. O SESP tem função mais nobre,
altamente necessária às populações interioranas do
Brasil.
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Deve-se,
assim,
dotá-lo
com
verbas
suficientes para a realização dos seus serviços.
Constitui crime inominável contra milhares de
brasileiros desassistidos a redução das parcas
dotações do SESP, incluída no plano de contenção
governamental impôsto por um decreto contra uma
lei votada pelo Congresso Nacional.
Ao analisar, portanto, Sr. Presidente, e
registrar as informações prestadas pelo Sr. Ministro
da Saúde, a respeito do que ocorre com o SESP,
quero formular apêlo a S. Ex.ª, homem do asfalto,
homem da Capital, para que, como Ministro, volte
suas vistas para as populações pobres do interior e
faça com que os recursos do SESP cheguem a
tempo de poder prestar a assistência e os serviços a
que se destinam; retire S. Ex.ª, com o Senhor
Presidente da República, do Plano de Contenção os
2 milhões de cruzeiros novos e os entregues à
Fundação, para que, dentro das atribuições
definidas, os empregue em tôda a área em que se
estende. E, ao mesmo tempo, faça que o.Serviço se
reaparelhe, material e pessoalmente, a fim de não
cair na triste realidade de ser apenas uma sigla
constante do Orçamento da República. (Muito bem!
Palmas!).
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o nobre Senador Júlio Leite.
O SR. JÚLIO LEITE (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, tenho tratado neste Plenário, com certa
freqüência, de assuntos que dizem respeito ao
panorama artístico brasileiro, em especial o cinema e
o teatro, objeto também das preocupações de outros
eminentes colegas, que, desta maneira, mantêm a
tradição desta Casa, sempre voltada para as coisas
da cultura, em nosso País.
É dentro desta linha de conduta que
desejo
registrar
em
nossos
Anais
o
falecimento ocorrido no último sábado, no
Rio de Janeiro, de Vicente Celestino que,

além de intérprete musical dos mais populares, foi
também um pioneiro do cinema nacional.
Em sua edição de ontem, o Jornal do Brasil
noticia o que foi o seu sepultamento, a
que acorreram milhares de pessoas, entre
as quais predominavam as de mais de 35 anos. E
isso
se
justifica,
quando
sabemos
que
Vicente Celestino preencheu, com sua atividade
artística, tôda uma época que abrange mais de
meio século, representativa de uma fecunda
criatividade, tôda ela marcada pela audácia e pelo
pioneirismo.
A sua contribuição ao cinema nacional,
embora não tenha a mesma dimensão, de sua
atividade como criador e intérprete de música
popular, não pode ser omitida, quer por seu trabalho
pioneiro em "O Ébrio", que vale mais pelo arrôjo do
que pelas qualidades do incipiente cinema, quer
pelos laços que o ligaram à produção de
"Bonequinha de Sêda", trabalho inesquecível que
revelou às platéias brasileiras, aquela que viria a ser
sua companheira nos espetáculos que montou e,
posteriormente, a espôsa dedicada que é Gilda de
Abreu.
Como compositor e intérprete de música
popular, não se pode esquecer a contribuição
que êle deu a criações que se transformaram
em sucesso quase permanente ao longo de tôda a
sua atividade: "Flor do Mar", "Porta , Aberta",
"Coração Materno" e, certamente a mais
popular delas, "O Ébrio". As suas qualidades
humanas granjearam-lhe a simpatia de que
desfrutou entre o público em todo o País, fazendo
com que suas apresentações estivessem cercadas
da mesma aura de acolhimento e entusiasmo que,
na França, cercavam o chansonier Maurice
Chevalier.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. JÚLIO LEITE: – Com satisfação.
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O SR. BEZERRA NETO: – V. Exª presta
manifestação de lídima justiça ao trazer para o
Senado da República o nome e a memória
de Vicente Celestino. Devemos considerar no
artista ontem falecido um grande brasileiro,
o intérprete de sentimentos e da arte nativa,
tanto assim que o seu nome e as suas canções, o
seu modo de atuar atravessaram os anos.
Há poucos dias, no Rio de Janeiro houve
uma concentração de artistas, em que se viam
os novos e os antigos elementos. Ao terminar
a festa, quando do recinto saiam os artistas
que participaram, perante a multidão, milhares
de
pessoas,
principalmente
a
juventude,
a criançada que vibra com o iê-iê-iê, verificou-se
que Vicente Celestino foi, sôbre tôdas, a figura
mais aplaudida. Vimos, então, o que é o
sentimento de justiça e a inteligência do nosso
povo. Vossa Excelência traz ao Senado o nome de
Vicente Celestino, como a França tôda
homenageia o velho artista que é Maurice
Chevalier. Felicito Vossa Excelência por fazer
êsse registro, ao qual me associo.
O SR. JÚLIO LEITE: – Tendo iniciado sua
vida artística ainda multo môço, Vicente Celestino
acompanhou tôda a evolução de nossa radiofonia.
Mas não se restringiu a isso sua atividade
profissional. Diretor da União Brasileira de
Compositores, era um artista sempre preocupado
com a valorização profissional de sua carreira, à qual
êle emprestou um sentido de dignidade que manteve
até a morte.
É, portanto, a memória do pioneiro e do
precursor dessa florescente arte em que se
transformou o cinema brasileiro de hoje que desejo
homenagear, ao fazer êsse registro, através do qual
expresso o meu pesar e as minhas condolências.
(Muito bem!)
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Flávio
Brito
–
Sebastião
Archer
–
Petrônio
Portela
–
Argemiro
de

Figueiredo – Pessoa de Queiroz – Teotônio Vilela –
Aurélio Vianna – Milton Campos – Nogueira da
Gama – Fernando Corrêa – Filinto Müller – Celso
Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Não há mais oradores inscritos.
Presentes 32 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 682, de 1968) do Projeto de Lei do
Senado nº 43, de 1968, que dá nova redação ao § 2º
do art. 64 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960,
que dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência
Social.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, e não
havendo requerimento no sentido de ser a mesma
submetida a voto, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos têrmos do artigo 316,
a, do Regimento Interno.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 682, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 43, de
1968.
Relator: Sr. Edmundo Levi
A
Comissão
apresenta
a
redação
final do Projeto de Lei do Senado nº 43,
de 1968, que dá nova redação ao § 2º do
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art. 64 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, do Senado nº 55, de 1968, que dispõe sôbre a
que dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência emissão de selos comemorativos do terceiro
Social.
centenário da Cidade de Manaus.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968.
Em discussão a redação final.
– Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi,
(Pausa.)
Relator – Lobão da Silveira.
Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro
encerrada a discussão.
ANEXO AO PARECER
Encerrada a discussão sem emendas, e não
Nº 682, DE 1968
havendo requerimento no sentido de ser submetida a
voto a redação final, é esta considerada
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº definitivamente aprovada nos têrmos do artigo 316,
43, de 1968, que dá nova redação ao § 2º do art. 64 a, do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
da da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, que
É a seguinte a redação final aprovada:
dispõe Obre a Lei Orgânica da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O § 2º do art. 64 da Lei nº 3.807, de
26 de agôsto de 1960, que dispõe sôbre a Lei
Orgânica da Previdência Social, passa a vigorar com
a seguinte redação:
§ 2º – O segurado que, havendo perdido
essa qualidade, reingressar na Previdência
Social, desde que o afastamento tenha excedido
de 6 (seis) meses, ficará sujeito a novos períodos
de carência, exceto nos casos de aposentadoria
por velhice e por tempo de serviço, quando
ficará sujeito a completar o período de carência
interrompido, não podendo, em nenhum caso,
essa nova carência ser inferior a vinte e quatro
meses de contribuição e admitido, na primeira
hipótese, o recolhimento antecipado, se atingida a
idade-limite."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 2

PARECER
Nº 683, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 55, de
1968.
Relatos: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1968, que dispõe
sôbre a emissão de selos comemorativos do terceiro
centenário da Cidade de Manaus.
Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1968.
– Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi,
Relator – Lobão da Silveira.
ANEXO AO PARECER
Nº 683, DE 1968
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
55/68, que dispõe sôbre a emissão de selos
comemorativos do terceiro centenário da Cidade de
Manaus.

O Congresso Nacional decreta:
Discussão, em turno único, da redação final
Art. 1° – O Poder Executivo fará
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu emitir
selos
comemorativos
do
transcurso
Parecer nº 683, de 1968) do Projeto de Lei do
terceiro
centenário
da
fundação
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da Cidade de Manaus, que ocorrerá no ano de 1969.
Art.2º – Está Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 3

ANEXO AO PARECER
Nº 681, DE 1968
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
73, de 1967, que dispõe sôbre a contagem do tempo
de serviço ativo, prestado às Fôrças Arma das, para
fins de aposentadoria.

Discussão, em turno único, da redação final
O Congresso Nacional decreta:
(oferecida pela Comissão de Redação, em
Art. 1º – O período de serviço ativo, voluntário,
seu Parecer nº 681 de 1968) do Projeto de
Lei do Senado nº 73, de 1968, que dispõe ou obrigatório, prestado às Forças Armadas, será
sobre a contagem de tempo de serviço ativo, contado integralmente para fins de concessão de
prestado às Forças Armadas, para fins de aposentadoria pela previdência social.
aposentadoria.
Art. 2º – Para os efeitos do estabelecido no
art. 8º da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, e
Em discussão a redação final. (Pausa.)
demais disposições regulamentares, compreende-se
Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro como "tempo, de serviço" o prestado, a qualquer
encerrada a discussão.
tempo, voluntariamente, às Fôrças Armadas.
Encerrada á discussão sem emendas, e não
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
havendo requerimento no sentido de ser submetida. publicação, revogadas as disposições em contrário.
a voto a redação final, é esta considerada
O SR.PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
definitivamente aprovada, nas têrmos do art. 316, a
do Regimento Interno.
Item 4
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Discussão, em segundo turno, do Projeto, de
Lei do Senado nº 51, de 1968, que dispõe sôbre a
PARECER
Campanha Nacional de Alimentação Escolar
Nº 681 DE 1968
(CNAE), tendo.
PARECER, sob nº 684, de 1968, da Comissão
da Comissão de Redação, apresentando a
– de Redação, oferecendo a redação do
redação final do Projeto, de Lei do Senado nº 73, de
vencido.
1967.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Relator: Sr. Edmundo Levi.
Se nenhum Senador quiser fazer usa da
A Comissão apresenta a redação final do Projeto palavra, encerra a discussão.
de Lei do Senado nº 73, de 1967, que dispõe sôbre a
Não havendo emendas nem requerimentos
contagem do tempo de serviço ativo, prestado às para que o projeto seja submertido a votos, é o
Fôrças Armadas, para fins de aposentadoria.
mesmo dado como definitivamente aprovado
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1968. independente de votação, nos têrmos do art. 272-A,
– Leandro Maciel, Presidente – Edmundo Levi, do Regimento, Interno.
Relator – Lobão da Silveira.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PARECER
Nº 684, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação do vencido, para segundo turno, do
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 51, de
1968.
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação do vencido,
para segundo turno, do substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 51, de 1968, que, dispõe sôbre a
Campanha Nacional de Alimentação Escolar
(CNAE).
Sala das Sessões, em 23, de agôsto,de 1968.
– Leandro Maciel, presidente Edmundo Levi, Relator
– Lobão da Silveira.
ANEXO AO PARECER
Nº 684, de 1968
Redação do vencido, para segundo turno, do
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 51, de
1968.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A. Campanha Nacional de
Alimentação Escolar (CNAE), fará publicar,
semestralmente, no Diário Oficial da União, o
montante dos recursos do Fundo Especial, criado
pelo Decreto nº 40.052, de 1º de outubro de 1956,
discriminando a aplicação em cada Estado ou região.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Está esgotada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, convocando os Srs. Senadores para uma
Sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10
horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
TRABALHO DE COMISSÕES

Esta encerrada a Sessão.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
(Encerra-se a Sessão, às 16 horas e 10
Dispõe sôbre a Campanha Nacional de
minutos.)
Alimentação Escolar (CNAE).

162ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 27 DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Arthur Virgílio – Milton Trindade –
Pedro Carneiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portella – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel –
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz –
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de
Figueiredo – João Cleofas – Pessoa de Queiroz –
José Ermírio – Teotônio Vilela – Rui Palmeira –
Arnon de Mello – Leandro Maciel – Júlio Leite – José
Leite – Antônio Balbino – Josaphat Marinho – Carlos
Lindenberg – Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna –
Gilberto Marinho – Milton Campos – Nogueira da
Gama – Lino de Mattos – Armando Storni – Pedro
Ludovico – Fernando Corrêa – Filinto Müller –
Bezerra Neto – Celso Ramos – Antônio Carlos –
Attílio Fontana – Guido Mondin – Daniel Krieger –
Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 52
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é sem debate aprovada.

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Agradecimento de comunicação referente a
decreto legislativo
– Nº 268/68 (nº de origem 513/68) – com
referência ao Decreto Legislativo nº 30/68, que
aprova o texto da Convenção nº 120, sôbre higiene
no comércio e nos escritórios, adotada pela
Conferência Internacional em sua 48ª Sessão, em
1964;
– Nº 269/68 (nº de origem 514/68) – com
referência ao Decreto Legislativo nº 31/68, que
ratifica o texto da Convenção nº 118, sôbre a
igualdade de tratamento dos nacionais e nãonacionais em matéria de previdência social, adotada
em Genebra, a 28 de julho de 1962, pela
Conferência Internacional do Trabalho;
Agradecimento de comunicação referente ao
pronunciamento do Senado sôbre nome indicado
para cargo cujo provimento depende de prévia
aprovação dessa Casa do Congresso Nacional
– Nº 270/68 (nº de origem 515/68) –
com referência ao pronunciamento sôbre a
escolha do Vice-Almirante Mário Cavalcanti de Al-
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buquerque, para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar.

De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres

– Nº 584/68, enviada pelo Ministro da Saúde
(Aviso
nº GB-714, de 21-3-68);
OFÍCIO
– Nº 685/68, enviada pelo Ministro da Indústria
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS e do Comércio (Aviso nº AP-273, de 22-8-68);
DEPUTADOS
De autoria do Senador Milton Trindade
– Nº 3.316, de 22-8-68 – comunicando que a
– Nº 646/68, enviada pelo Ministro da Saúde
Câmara aprovou a Emenda nº 3 e rejeitou as de nºs
1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 desta Casa do Congresso ao (Aviso nº GB-745, de 23-8-68).
Há vários oradores inscritos. O primeiro dêles
Projeto de Lei nº 1.293/68, na Câmara e nº 93/68, no
é
o
Senador
José Leite, a quem concedo a palavra.
senado, que dá nova redação a dispositivos do
O
SR.
JOSÉ LEITE (lê o seguinte discurso.):
Decreto-Lei nº 245, de 20-2-67, que transforma o
–
Senhor
Presidente,
Senhores Senadores, o
Colégio Pedro II em Autarquia, e dá outras
Senado Federal, atendendo a convite feito pelo
providências. (Projeto enviado á sanção em 22-8Govêrno Espanhol, através do Ministério de
68).
Informação e Turismo, cujo titular é o Sr. Fraga
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Iribarne, designou uma Comissão de Senadores
Presidência recebeu resposta aos seguintes
para, naquele país, visitar as obras de irrigação e
Requerimentos de Informações:
colonização que foram realizadas e continuam em
execução na província de Badajoz. Fizemos parte
De autoria do Senador Lino de Mattos
dessa Comissão juntamente com os senhores
Senadores Oscar Passos, José Guiomard, Arthur
– Nº 200/68, enviada pelo Ministro da Saúde Virgílio e Adalberto Sena. Chegamos a Madrid no dia
(Aviso nº GB-733, de 23-8-68);
18 de julho pela manhã, e, recebidos pelo Sr.
– Nº 639/68, enviada pelo Ministro da Saúde Encarregado de Negócios do Brasil, Adido Cultural e
(Aviso nº GB-744, de 23-8-68);
pelo representante do Ministério de Informação e
– Nº 867/68, enviada pelo Ministro da Saúde Turismo, organizamos o programa de visitas que
(Aviso nº GB-743, de 23-8-68);
deveria começar no dia imediato, vez que havíamos
– Nº 884/68, enviada pelo Ministro da Saúde chegado em dia de festa nacional.
(Aviso nº GB-733, de 22-8-68);
A Espanha continental, ocupando cinco
– Nº 889/68, enviada pelo Ministro da Saúde sextos da Península Ibérica, com uma superfície
(Aviso nº GB 730, de 22-8-68);
de
492.592
quilômetros
quadrados,
alcança superfície de oitocentos mil, seiscentos
De autoria do Senador José Ermírio
e quarenta e três quilômetros quadrados,
se considerarmos as ilhas Baleares, Canárias,
– Nº 397/68, enviada pelo Ministro da Saúde e as praças e províncias africanas, duas das
quais, Fernando Pó e Rio Muni, tornar-se-ão
(Aviso nº GB-742, de 23-8-68);
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independentes, conforme compromisso da Espanha,
constituindo a Guiné Equatorial, ainda êste ano. A
população do país é de cêrca de 32 milhões de
habitantes. Grande parte do território é pouco fértil e
sofre de escassez de chuvas. A zona úmida, com
intensidade pluviométrica entre 700 e 1500
milímetros anuais, tem uma extensão equivalente a
25% do território, abrangendo principalmente as
Províncias Bascas, a zona dos Pirineus, Santander,
Astúrias e Galiza. Ao sul da Cordilheira Cantábrica
está a parte sêca, onde as precipitações
pluviométricas são abaixo de 500 milímetros. A zona
norte é industrializada e rica em minérios; também a
zona mediterrânea é industrializada. A parte central,
denominada a Meseta Central, é de clima que varia
do frio intenso ao calor insuportável de 43 graus à
sombra. É constituída de vastos campos, pouco
aproveitados para o cultivo e a pecuária, devido às
sêcas. Daí a necessidade da realização de obras
que supram, por seus efeitos, as deficiências da
natureza.
A Província de Badajoz, que, com a de
Cáceres,
constitui
a
região
denominada
Estremadura, tem uma superfície de 21.656,8
quilômetros quadrados, com uma população de
cêrca de 850.000 habitantes. É atravessada de Leste
para Oeste, numa, extensão de 358 quilômetros,
pelo Rio Guadiana, que antes das obras do Plano
tinha uma vazão muito variável e suas águas
seguiam
para
o
oceano
sem
nenhum.
aproveitamento. A Província, de economia
fundamentalmente agrária, tinha aproveitados
apenas 50% de sua área, sob o regime da grande
propriedade e com rendimentos unitários baixos,
devido principalmente à sêca durante grande
parte do ano. Essa estrutura econômica conduzia ao
desemprego estacional e a uma renda per
capita mais baixa que a média nacional. Desde
o início do século que cogita o Govêrno espanhol
da regularização do Rio Guadiana, a fim de

permitir
a
irrigação
das
planícies
marginais,
multiplicando
por
dez
o
rendimento agrícola e diversificando a produção.
Ao lado dos estudos para a regularização do
Rio Guardiana e irrigação dos terrenos planos e
secos, a partir de 1939 uma política de colonização
das terras beneficiadas passa a ser estudada,
principalmente
pelo
Instituto
Nacional
de
Colonização, subordinado ao Ministério da
Agricultura. Finalmente, por Lei de 7 de abril de
1952, foi aprovado o plano de obras, colonização,
industrialização e eletrificação da Província de
Badajoz, sendo regulamentada a lei em outubro do
mesmo ano. A supervisão do plano cabe à
Presidência do Govêrno e aos Ministérios de Obras
Públicas, Agricultura e Indústria; para sua execução
há órgãos com participação de elementos dêsses
ministérios. Foi prevista a execução do plano em 14
anos com um dispêndio de 5.374.620.000 pesetas,
distribuídas em parcelas anuais (aproximadamente
77.893.000 dólares), sendo cêrca de 45% para obras
hidráulicas, 33% para transformação agrícola e
colonização e o restante para vias de comunicação e
reflorestamento. O plano já sofreu reformas que
atualizam custos e ampliam a superfície a ser
irrigada para 133.995 hectares até 1970.
O Plano Badajoz inclui sete setores de ação:
1) regularização do Rio Guadiana;
2) transformação da área sêca em irrigável;
3) colonização da zona transformada;
4) reflorestamento;
5) comunicação;
6) industrialização;
7) eletrificação.
A
vazão
do
Rio
Guadiana
sendo extremamente variável no decurso de um
ano, variando, em 1947, de 10.000 metros
cúbicos por segundo, em março, a 50
metros
cúbicos,
em
dezembro,
para
sua
regularização
se
impunha
a
execu-
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ção de uma série de obras. Foi planejada
a construção de cinco reprêsas, com capacidade
de
represamento
de
3.837
milhões
de
metros cúbicos, o que permite regular uma vazão
de 1.300 a 1.500 milhões de metros cúbicos anuais
e dispor de água para irrigar 130.000 hectares.
A vazão do Guadiana, no período de 1935-1955,
oscilou entre 7.000 milhões a 500 milhões de metros
cúbicos anuais. A primeira reprêsa é a de Cijara
com capacidade de represamento de 1.670 milhões
de metros cúbicos e que está pronta desde 1956,
sendo que, aí, está instalada uma usina hidrelétrica
de 40.400 KVA de capacidade. É considerada a
peça fundamental do sistema regularizador. As
águas represadas são utilizadas em irrigação, as
que acionam as turbinas e as excedentes vão
ser represadas à jusante pela Barragem Garcia
de Sola, onde se repete a operação. São represados
555 milhões de metros cúbicos, parte utilizada em
irrigação, parte para geração de energia. As águas
que passam pelas turbinas e as do vertedouro vão
ser retidas pela Barragem de Orellana, situada à
saída da zona montanhosa, com capacidade de
contenção de 824 milhões de metros cúbicos. Com
as de Cijara e Garcia Sola constitui pròpriamente o
sistema regularizador do Guadiana; a partir daí o
Guadiana já é um rio de planície. Esta barragem
permite a irrigação das planícies altas ou Vegas
Altas, à margem direita do Guadiana, enquanto que
uma outra, construída no afluente Zujar, que retém
725 milhões de metros cúbicos, permite a irrigação
das Vegas Altas, à margem esquerda. As
Vegas Altas têm uma área irrigável de 78.373
hectares. A barragem de Orellana deixa verter
no leito do rio água suficiente para a irrigação
das planícies baixas ou Vegas Baças, além
de manter em funcionamento uma usina
hidrelétrica de 30.000 KVA de capacidade. Nas
Vegas Bajas, ou planícies baixas, a irrigação
se faz graças à barragem de Montijo situada entre

Mérida e Badajoz e que desvia as águas represadas
para dois grandes canais: Canal de Montijo, na
margem direita, e o de Lobon, na margem esquerda,
permitindo a irrigação de 38.715 hectares. Essa
reprêsa tem 3.100 metros de comprimento: o Canal
Montijo tem 70 Km, podendo receber 25 m3/segundo
de água, enquanto que o Canal Lobon, com 50 Km
de comprimento, recebe 11 m3/segundo. Êsses
canais têm suas águas desviadas para canais de
dimensões menores ou secundários, êstes para
outros de secções menores até chegar a canaletas
que são fechadas por comportas que, uma vez
abertas, lançam a água no terreno do agricultor.
Todos os canais e canaletas são revestidos e há, por
vêzes, necessidade de bombeamento de água de
um canal para abastecer um sistema que irriga área
pouco mais elevada. Há uma reprêsa, a de Alange,
que desvia as águas do Rio Matachel para um canal
que, com o do Lobon, distribui água para as planícies
irrigáveis das Vegas Bajas, numa área de 3.531 ha.
Êsse canal pode interligar-se com o de Lobon.
Abaixo de Badajoz há uma zona de 10.000 ha., cuja
irrigação está prevista com a elevação das águas do
rio.
Há pequenas áreas irrigadas independentes
do sistema descrito, com o aproveitamento de
recursos hidráulicos locais permitindo a irrigação de
3.376 hectares.
Não bastam as barragens regularizadoras e as
de derivação de Zujar, Montijo e Alange, os 454 Km
de grandes canais e a rêde de 5.000 Km de canais
secundários e canaletas. Há necessidade dos
caminhos que dão acesso às parcelas de cultivo e os
sangradouros que restituem ao rio as águas que
sobram e fazem o saneamento da zona. As terras
para receberem a irrigação são mecânicamente
niveladas.
O
aumento
da
produtividade
da
terra,
decorrente
da
irrigação,
vai
permitir um aumento de quatro bilhões de pe-
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setas na renda bruta anual, quando tôda a zona
estiver em produção normal.
Paralelamente à valorização econômica,
desenvolve-se a colonização com a distribuição
da propriedade das terras transformadas pela
irrigação por colonos, segundo Lei de 21-4-1949.
O Govêrno, segundo a Lei, declara de interêsse
nacional, para colonização, determinada zona
que
pode
tornar-se
irrigada.
As
terras
compreendidas nessa zona se classificam em três
grupos: 1º) as que já eram irrigadas antes da
declaração e que continuam em poder de seus
proprietários; 2º) as terras sêcas que ficam apenas
em parte com os proprietários; e 3º) as restantes são
adquiridas pelo Estado, pelo seu valor real, como
terras sêcas.
Uma vez tornadas irrigadas as duas últimas
parcelas, as terras adquiridas pelo Estado são
divididas em lotes de 4 a 5 hectares, que são
entregues aos colonos. Cada proprietário, cujas
terras não foram desapropriadas, mas beneficiadas
pela irrigação, deve obter das mesmas índices
elevados de produção, sob pena de desapropriação
dessas terras para parcelamento.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. JOSÉ LEITE: – Com muito prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O discurso de
V. Ex.ª sôbre a sua viagem à Espanha é uma
lição em que todos os brasileiros devem atentar.
Primeiro, porque um país pequeno, como a Espanha,
já tem uma área de irrigação muito maior que aquela,
que o Brasil possui. O País possui apenas.140.000
hectares de área irrigada e nesse projeto a que V.
Ex.ª se refere sòmente na parte do rio Guadiana são
60.000 hectares, sem se tomarem em consideração
essas outras partes, que deverão aumentar essa,
área. Além da irrigação, tem a parte de geração
de energia hidráulica, tem a parte de distribui-

ção de equipamentos aos colonos e tem a parte de
mecanização de lavoura V. Ex.ª nos dá uma lição
magnífica sôbre a sua viagem. E o que nós
desejamos é que cada Senador que viaje
representando o Senado traga ao Plenário
observações sôbre a viagem que realizou.
O SR. JOSÉ LEITE: – Agradeço ao aparte de
V. Ex.ª que vem enriquecer e dar algum valor a êste
relatório que estou apresentando ao Senado, no
cumprimento de um dever.
(Lê.)
O colono recebe sua parcela, aparelhos da
lavoura, gado e habitação; é tutelado pelo Instituto
Nacional de Colonização nos cinco primeiros anos
de vida como colono, explorando em regime de
parceria sua parcela nesse período e pagando os
instrumentos agrícolas e o gado; adquire a
propriedade da parcela e da casa, após êsse
período, pagando em vinte e cinco anos. Foram
criadas povoações, previstas, ao todo, 48, cada uma
com 200 a 300 casas onde residem os colonos que
têm suas parcelas num raio de 3 km; quando o lote
fica mais distante, a casa do colono é no próprio lote.
Havendo necessidade de mão de obra assalariada,
foi prevista a construção de casas ao lado das dos
colonos, para operários agrícolas que dispõem,
também, de uma área de 0,50 hectare para horta.
As povoações são providas de centro cívico,
igreja, centro social, clínica médica, serviços de
saneamento, abastecimento de água e energia
elétrica. As casas são modestas, mas com
dimensões e número de compartimentos que
permitem à família morar em condições de confôrto e
possuem, nos fundos, galpão e armazém para
guarda dos instrumentos e produtos agrícolas. Nos
lotes. vêem-se culturas diversas de plantas têxteis,
hortaliças, forrageiras, plantas medicinais e sempre a
pequena área reservada ao lote de gado leiteiro; 3
ou 4 vacas são fornecidas pelo Instituto de Coloni-
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zação que recebe, em pagamento, bezerros
apartados até o valor correspondente.
Uma cooperativa dos colonos lhes fornece
sementes, fertilizantes, ferramentas, material para
combate às pragas, para pagamento por ocasião da
colheita. A cooperativa dispõe de reprodutores
altamente selecionados de gado leiteiro e de um
serviço de inseminação artificial. Cada grupo de 50
colonos dispõe de um capataz que lhes dá
orientação técnica.
Nas
zonas
marginais
das
reprêsas
reguladoras do Rio Guadiana, situadas na região
montanhosa, foi realizado um serviço de
reflorestamento, não só com finalidade econômica,
como, também, para evitar a erosão dos terrenos e
atêrro dos lagos artificiais. O Plano Badajoz previu e
executou a construção de mais de 400 km de
estradas de rodagem, melhorou outros tantos, cêrca
de 150 km de estradas de ferro e melhorou o pôrto
de Huelva; tal procedimento teve sua justificativa,
não só na necessidade de transporte de materiais
para as obras do Plano, como, e principalmente, na
previsão do escoamento da produção da zona após
a execução do mesmo.
Foi necessária, para implantação do Plano, a
instalação de indústrias auxiliares. Prevendo-se um
consumo médio anual de 100.000 toneladas de
cimento, foi construída uma fábrica em Los Santos
de Maimona, que já, em 1956, produzia 45.000
toneladas e atualmente 120.000 toneladas. Outras
indústrias de materiais de construção foram
instaladas. Fazia-se necessário desde logo a
instalação de uma indústria de fertilizantes químicos.
Foi melhorada uma fábrica de superfosfatos
existente em Villa Nueva de la Serena, elevando sua
produção de 20.000 para 50.000 toneladas anuais e
autorizada a instalação, em Mérida, de uma nova
fábrica com capacidade de 100.000 toneladas de
adubos complexos. Foram montadas fábricas de
corretivos cálcicos. O Govêrno concedeu estímulos

para que essas indústrias se estabelecessem.
O Plano prevê, quanto aos tipos de cultivo, a
seguinte proporção da superfície cultivada:
Em regime alternativo: Cereais 30 por
cento, plantas industriais 30 por cento, tubérculos e
raízes 20 por cento. Fora de alternativa: Plantas
forrageiras 15 por cento, produtos hortícolas 5 por
cento. Das plantas industriais predominam a
beterraba e as fibras têxteis. Em Mérida, Badajoz,
Don Benito e Montijo e Puebla de la Calzada, há
descaroçadores de algodão; ainda em Mérida há
uma fiação com 20.000 fusos e uma outra em
Badajoz com 10.000 fusos e 290 teares. Tôdas estas
indústrias utilizam algodão plantado após a
implantação do Plano.
Para a industrialização dos produtos de
horticultura e de frutas foram montadas fábricas, por
sociedade de economia mista. Em Montijo há uma
instalação com capacidade de 23.375 toneladas que
está sendo duplicada; em Badajoz uma outra, com
capacidade de 10.000 toneladas; em Don Benito,
uma de 17.500 toneladas e outra de 12.000
toneladas. A principal atividade dessas indústrias
tem sido o preparo de massas e conservas de
tomate, pimentão, aspargos e algumas frutas.
Como o desenvolvimento da pecuária
se revelou um dos principais resultados da
irrigação na região, o Ministério da Agricultura
promoveu a montagem de fábrica de rações
compostas e de alfafa desidratada, montou
matadouros com frigoríficos, que recebem gado de
outras províncias. Também foi previsto frigorífico
para 560.000 dúzias de ovos, 300.000 aves e 600
toneladas, de produtos vegetais. A indústria de
matadouros e frigoríficos, organizada com a
participação do Instituto Nacional de Indústria,
Govêrno Provincial, Bancos nacionais e proprietários
rurais, é a maior da região.
Em Badajoz, financiada pelo Instituto
Nacional
de
Colonização,
está
locali-
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zada uma central leiteira para 7.665.000 litros por
ano. A produção leiteira da região é grande, graças à
distribuição de gado selecionado, feita pelo Instituto
a colonos e fazendeiros.
Um dos setores de ação do Plano era a
eletrificação que possibilitasse a instalação de
indústrias urbanas e rurais e desse à população
maior confôrto no lar.
Em 1956, já como realização do Plano, é
posta em serviço a Central de Cijara, aproveitando a
queda proporcionada por essa barragem reguladora;
tem uma capacidade de 40.400 KVA; em seguida
vem a Central de Orellana com capacidade de
30.000 KVA; a Central ao pé da reprêsa de Garcia
Sola, que entrou em serviço em 1964, fornece
65.400 KVA. A Central de Zujar está em construção,
bem como outras. A produção de tôdas as Centrais
da Província, antes do Plano, era de 2,3 milhões de
quilowatts-hora, havendo um deficit que se cobria
com energia adquirida de outras províncias. Em
1964, a produção total da Província foi de 362
milhões de KWH, dos quais foram consumidos 137
milhões, sendo o restante fornecido para outras
zonas.
Há escolas primárias rurais que preparam as
crianças para bem compreenderem as vantagens do
sistema de cultura racional implantado na região.
O Plano Badajoz não está concluído, pois,
previsto inicialmente para conclusão em 1966, foi êle
ampliado e, em conseqüência, dilatado o prazo de
conclusão para 1970. Em 31-12-67, já 79.412 ha.
estavam sendo irrigados, 36 novas povoações
construídas, 4.818 casas de patrimônio familiar em
núcleos, 644 isoladas e 1.740 para trabalhadores. As
povoações já existentes antes do plano foram
acrescidas com núcleos ou casas, de acôrdo com o
Plano Nacional de Habitação, e as cidades da
Província viram surgir bairros novos em decorrência
do
crescimento
populacional
resultante
do
estabelecimento de indústrias.

O Plano se reduz a tornar dez vêzes mais
produtiva uma área que representa 5 por cento da
superfície da Província de Badajoz. É parte do Plano
Nacional de Desenvolvimento e sua execução
prioritária, no tempo, teve em vista reduzir a distância
a que se achava a Província, no seu
desenvolvimento, em relação às demais; teve sua
execução o mérito, também, de dar experiência aos
organismos que o executaram e de estimular a
iniciativa privada na participação da execução de
outros planos.
Visitamos, acompanhados de técnicos dos
Ministérios da Agricultura e de Obras Públicas, as
obras, os serviços de irrigação e algumas indústrias
na zona das Vagas Bajas; a reprêsa de Montijo, que
desvia as águas para o canal dêsse nome e o de
Lobon, foi o ponto de partida da visita que fizemos e
que concluímos numa fazenda do Govêrno, onde o
Governador da Província nos recepcionou e onde
tivemos oportunidade de ver terras altas sendo
irrigadas
por
aspersão,
sendo-nos,
então,
esclarecido que se estuda ampliar o Plano Badajoz
para irrigar terras altas por êsse sistema, face à
constatação da existência de água e energia
suficientes para tanto.
Algumas informações sôbre a economia e a
educação na Espanha
A Guerra Civil de 1936 a 1939 deixou
a Espanha econômicamente arrasada. Não
havia colheitas, pois que não houvera plantio;
as indústrias, em grande parte, paralisadas;
o comércio sem mercadorias, os transportes
em parte destruídos e o restante desorganizado. A
situação exigia do povo e do nôvo Govêrno trabalho
e sacrifício. As relações com o resto do mundo
não permitiam que contasse a Espanha com auxílio
estrangeiro para sua reconstrução. A população
passou pelas maiores dificuldades, havendo
deficiência até de gêneros de primeira necessidade.
Durante a Guerra Mundial manteve-se neutra,
mas os Aliados vitoriosos colocaram-na em os-
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tracismo, a ponto de a ONU, a 12 de dezembro de
1940, recomendar a retirada dos chefes de missão
acreditados em Madrid e resolver não admitir a
Espanha
nos
organismos
internacionais
estabelecidos pela ONU e a ela vinculados. Essas
medidas foram revogadas em 1950. Por iniciativa de
9 Nações hispano-americanas que, em 1953,
apelaram para que a Espanha pedisse sua admissão
na ONU, foi feito êsse pedido, que, atendido, tornou
a Espanha membro da Organização, figurando, hoje,
em tôdas as agências filiadas à ONU. Não foi
admitida na OTAN. Em 1953, porém, firmou com os
Estados Unidos três convênios: defensivo, de ajuda
para defesa e de auxílio econômico, graças aos
quais os Estados Unidos estabeleceram bases
militares em território espanhol, utilizadas pelos dois
países, e passaram a ajudar técnica e
econômicamente a Espanha. Êsses convênios se
transformaram em 1963 em Tratado de Defesa e
Assistência. Terminando êste ano a vigência dêsse
tratado, estabeleceram-se conversações sôbre
novas condições para sua renovação.
Graças aos convênios de 1953, recebeu
a Espanha substancial auxílio dos Estados
Unidos para recompor sua economia. Em
dezembro de 1963, foi aprovado o primeiro Plano de
Fomento Econômico e Social, com vigência
até 1967, plano vinculante e obrigatório para a
Administração Pública e orientador para a iniciativa
privada,
para
a
qual
são
estabelecidos
estímulos creditícios e fiscais. Previa um aumento
de 6% do produto bruto anual, 10% nas exportações,
11% no turismo estrangeiro, 9% nas importações,
5,5% no consumo privado e de 10% na formação
bruta de capital fixo. O Plano previu o ingresso
anual médio de 340 milhões de dólares de
capital estrangeiro e um investimento de capital
no quadriênio de 832.420 milhões de pesetas,
cabendo ao setor público contribuir com cêrca de 40
por cento, o que representa quase o dôbro do
investido no quadriênio anterior. O Plano deu gran-

de ênfase aos setores de transporte, irrigação,
habitação e educação. Terminado o quadriênio,
verifica-se que o P.N.B. aumentou 27,7 por cento
superando o previsto; foram aumentados 550.700
empregos na indústria e 551.800 nos serviços,
diminuindo a população ocupada na agricultura de
680.000 pessoas.
O movimento comercial cresceu no quadriênio
de 80,7%, as importações de 77,9%, as exportações
de 88,2%. Houve uma redução na reserva de divisas
de 8,5%.
A renda per capita chegou a 42.841 pesetas,
ou 614 dólares.
Foram
construídas
1.013.013
casas,
representando um aumento de 57,40% sôbre o
quadriênio anterior. No setor de ensino, houve
aumento de matrículas de 14,83% no primário,
40,67% no médio e 33,86% no superior. O consumo
de produtos industriais aumentou: cimento 58,30%;
energia 60,40%; aço 69,82% e gasolina 78,80%. No
setor escolar, foram construídos 494.080 lugares de
ensino primário; 7.547 residências para professôres;
226.800 lugares no ensino médio oficial e 207.915 no
particular. Foram criados 85.310 lugares em Escolas
de Formação Profissional; 3.500 nas de Capatazes
Agrícolas e 3.750 nas de Pesca e Náutica. Na
agricultura, foram concentrados 1.263.869 hectares e
construídos silos com capacidade de 343.647
toneladas. Área sêca de 204.072 hectares foi
transformada em área irrigada.
Já o Segundo Plano de Desenvolvimento, que
começou a vigorar êste ano, prevê uma inversão de
1.845 bilhões de pesetas, correspondendo ao setor
público 541 bilhões, dos quais 109 bilhões para a
agricultura, 113,5 bilhões para habitação, estrutura e
serviços urbanos e 55,8 bilhões para ensino e
investigação.
O
desenvolvimento
industrial
se
caracteriza
pelo
aumento
de
consumo
de eletricidade, produção de cimento, de
lingotes
de
ferro,
aumento
da
extração
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de minério de ferro e cobre, o desenvolvimento das
indústrias químicas básicas, tais como a do ácido
sulfúrico e da soda cáustica.
Tem
tido
influência
relevante
no
desenvolvimento industrial o Instituto Nacional de
Indústria, que estimula a iniciativa privada e a ela por
vêzes se associa.
Na agricultura, vem a Espanha empregando
esfôrço considerável para tornar o trabalho agrícola
mais racional, liberando mão de obra para o setor
secundário, mas aumentando a produção do
primário, através da orientação técnica, da irrigação,
do emprêgo de fertilizantes e corretivos. Êsse
trabalho exige muito esfôrço e persistência, quando
se sabe que menos da metade da Espanha dispõe
de terrenos cultiváveis e, mesmo assim, em grande
parte sujeitos a sêcas. Já em 1964, cêrca de
2.000.000 de hectares eram irrigados. O Instituto
Nacional de Colonização, fazendo a concentração
dos minifúndios e a divisão de latifúndios, já
distribuiu por colonos mais de 600.000 ha.
Hoje, a Espanha é um país de turismo; 18
milhões de turistas estrangeiros estiveram na
Espanha em 1967; só a Itália superou êsse número.
Segundo dados oficiais, a população escolar
no último ano letivo foi de 3.942.143 alunos no
ensino primário; 1.242.467 no médio e 131.766 no
superior.
São
alunos
de
estabelecimentos
subordinados ao Ministério da Educação e Ciência,
pois que há, ligadas ao Ministério do Trabalho, às
Universidades Laborais, as Escolas de Formação
Profissional, ligadas aos Sindicatos, Escolas
Agrícolas para Capatazes ao Ministério da
Agricultura.
O orçamento destina, cada ano, ao Ministério
da Educação, percentagem crescente do orçamento
geral.
O II Plano de Desenvolvimento prevê
a
escolarização
de
60%
da
população

de 10 a 14 anos, criando 620 mil lugares em novas
escolas; prevê recursos para duplicar a capacidade
de matrículas nas Universidades, contratação de
professôres e a formação de um número elevado de
pesquisadores. Dentre os centros de investigação
que foram recentemente instalados destaca-se o de
Investigações Físicas "Leonardo Torres Quevedo",
onde trabalham 50 graduados superiores, físicos,
químicos e engenheiros; 50 técnicos qualificados e
40 auxiliares de investigação junto a 25 graduados
superiores, em período de formação científica. Em
Madrid, o Centro de Cálculo da Universidade tem por
função específica a utilização de novas técnicas
automáticas na investigação e no ensino. Dispõe de
um sistema eletrônico de processamento de dados
de grande capacidade e rapidez de cálculo.
Cumpre notar que as Escolas de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia não são incluídas nas
Universidades. Elas incluem as Escolas Técnicas de
nível superior.
A Espanha tem 12 Universidades Oficiais,
possuindo Faculdades de Ciências, Ciências
Políticas, Econômicas e Comerciais, Farmácia,
Filosofia e Letras, Direito, Medicina e Veterinária.
Existem, também, as Universidades Católicas.
Não podemos concluir sem uma palavra sôbre
a Casa do Brasil em Madrid, dirigida pelo Prof.
Joaquim da Costa Pinto Neto. Lá residiram, no último
ano letivo, 69 bolsistas brasileiros, que fizeram
cursos de pós-graduação; hospedaram-se, por
período inferior a um mês, 100 estudantes
brasileiros. De outras nacionalidades, residiram na
Casa do Brasil 137 estudantes. Os bolsistas são
portadores de diplomas os mais variados,
predominando os diplomas em Direito, Belas Artes e
Medicina. A Casa concede aos bolsistas brasileiros
uma
redução
no
preço
do
pensionato
correspondente a 26,5%, o que representa um
complemento da bôlsa. O Instituto de Cultura His-
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pânica deu 36 das 69 bôlsas aos brasileiros. A Casa,
mandada construir pelo Presidente Juscelino
Kubitscheck, sendo Ministro da Educação o Prof.
Clóvis Salgado, recebe subvenções dos Governos
Brasileiro e Espanhol. No último ano, o Brasil
contribuiu com 1.301.000 pesetas e a Espanha com
67.588,72 pesetas. A Casa se mantém com êsses
recursos e as rendas do pensionato. Os estudantes
que moram na Casa do Brasil têm oportunidade de
ouvir conferências, concertos musicais, sessões de
cinema, espetáculos teatrais e outros atos
patrocinados pela Direção. No último ano, 118 atos
de caráter cultural se realizaram na Casa do Brasil.
Também seminários de estudos são organizados e
professôres e especialistas pronunciam conferências
para os bolsistas. Há um Conselho de Administração
na Casa do Brasil, do qual participam o Embaixador
do Brasil em Madrid, o Reitor da Universidade, um
representante do Ministério da Educação e Ciência e
o Diretor do Instituto de Cultura Hispânica. A êste
Conselho, o Diretor da Casa do Brasil apresenta
Relatório das atividades e presta contas
minuciosamente
do
movimento
financeiro,
remetendo, em seguida, cópia, através do Itamarati,
à Comissão Supervisora das Casas do Brasil.
No Relatório referente ao exercício de
1966/1967, o Diretor da Casa do Brasil faz sugestões
às Instituições que dão bôlsas a brasileiros, como às
que no Brasil se interessam por analisar ou orientar
os estudos de brasileiros fora de seu País. Sua
leitura leva à conclusão de que os cursos de pósgraduação e aperfeiçoamento nem sempre estão
sendo feitos nos centros mais indicados e de que
nenhum contrôle exercem as entidades concedentes
das bôlsas, ou que as completam, sôbre o
aproveitamento dos bolsistas. Conclui-se, mesmo,
que alguns fazem puro e simples turismo.
Senhor
Presidente,
concluímos
êste
Relatório agradecendo a Vossa Excelência
a
oportunidade
que
nos
proporcionou

de visitar as obras de irrigação e colonização da
Província de Badajoz, como componente da
Comissão designada pelo Senado, em atendimento
ao convite do Govêrno Espanhol, e pedindo
agradecer ao Senhor Ministro da Informação e
Turismo a acolhida que nos dispensou
e a
assistência que nos foi dada pelo seu auxiliar, Dom
Hugo Serra Hamilton, Secretário de Protocolo do
Ministério. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Mesa se congratula com o Sr. Senador José Leite
pelo Relatório que apresentou e informa que já se
dirigiu ao Ministro de Turismo e Informações da
Espanha, agradecendo a acolhida excepcional
dispensada aos Senadores Brasileiros que visitaram
aquêle país.
Não há mais oradores inscritos.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, vou encerrar esta Sessão,
anunciando, para a Sessão Ordinária de hoje, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 104/68 (nº 1.376-B/68, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que aprova a Quarta Etapa do Plano-Diretor de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste,
para os anos de 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973, e
dá outras providências, tendo:
PARECERES
I – sôbre o Projeto (de nº 614, 615, 615-A,
615-B, 615-C, 685 e 686, de 1968), FAVORÁVEIS,
das Comissões:
– de Constituição e Justiça
– de Projetos do Executivo
– de Finanças e
–
do
Polígono
das
Sêcas
(audiência
solicitada
pela
apro-
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vação do Requerimento nº 988/68, do Senador Rui
Carneiro);
II – sôbre as Emendas
– de Constituição e Justiça
(Parecer nº 685/68):
pela inconstitucionalidade das Emendas de
nºs 106 e 123; pela injuridicidade das de nºs
103
e
104;
pela
inconstitucionalidade
e
injuridicidade da de nº 176; e com Subemenda à
Emenda de nº 83. Pela constitucionalidade e
juridicidade das demais;
– de Projetos do Executivo
(Parecer nº 687/68):
pela aprovação das Emendas de nºs 2, 5, 13,
17, 22, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 60, 64, 67, 72,
76, 77, 78, 84, 88, 92, 93, 96, 107, 113, 115, 120,
121, 122, 123, 125, 129, 131, 132, 133, 138, 139,
140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
153, 155, 157, 164, 165, 166, 173, 199, 209, 210,
236, 236-A, 236-B, 253, 254, 256, 270, 271, 280,
283, 286 a 289, 298, 306, 307, 312, 316, 318, 319,
320, 321 e 336, Emendas nºs 1 e 2 do Relator; e com
Subemendas às de nºs 1, 3, 4, 11, 14, 16, 18, 24, 26,
33, 34, 35, 45, 51, 68, 69, 70, 80, 81, 83, 94, 99, 100,
103, 104, 117, 118, 124, 126, 127, 128, 130, 134,
143, 144, 149, 154, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 200 a 208, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224,
225, 226, 227 a 231, 234, 257, 258, 260 a 263, 264,
268, 308, 309, 317 e 339, e pela rejeição das
demais.
– de Finanças (pareceres nºs 688 a 691/68):
pela aprovação das Emendas de nºs
2,
14,
16,
22,
24,
32,
39,

40, 44, 45 a 48, 50, 54, 56, 63, 64, 67, 76, 77, 78, 84,
92, 96, 113, 115, 117, 118 a 125, 127 a 134, 138 a
155, 157, 164 a 166, 172, 173, 175, 178, 83, 84 a 91,
193 a 199, 209 a 217, 219 a 221, 223 a 226, 236,
236-A, 236-B, 253, 254, 256, 257, 258, 260 a 267,
270, 271, 280 283, 286 a 289, 298 a 301, 306 a 312,
318, 319, 320, 323, 330, 335, 336 e 337; Emendas
de nºs 1 a 4-CF do Relator; com Subemendas às
Emendas de nºs 3, 4, 5, 10 a 13, 15, 17 a 21, 26 a
28, 33, 35, 36, 49, 51, 55, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 70,
72, 80 a 83, 86, 88, 93, 94, 99, 100 a 105, 107, 126,
167, 178-A, 200 a 208, 227 a 231, 268, 314, 317
322, 333 e 343; favorável à Emenda 2-R e às
subemendas às Emendas de nº 1 e 34 da Comissão
de Projetos do Executivo e contrário às demais.
– do Polígno das Sêcas (Parecer nº 686/68):
nos têrmos dos pareceres da Comissão de
Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº109, de 1968 (nº1.394-A, de 1968, na
Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que modifica dispositivo da Lei nº 4.908,
de 17 de dezembro de 1965, e transfere ações da
União para a Eletrobrás, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 656 e
657, de 1968, das Comissões:
– de Projetos do Executivo, com Emenda que
oferece, de nº 1 – CPE.
– de finanças, com Emenda que oferece, de nº
1 – CF.

– 353 –
3

Janeiro, a 11 de maio de 1962, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 651 e
Discussão, em turno único, do Projeto
652,
de
1968, das Comissões:
de Decreto Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65-B/68, na
– de Relações Exteriores e
Casa de origem), que aprova a Convenção Cultural
– de Educação e Cultura.
entre o Brasil e a República Popular Federativa
Está encerrada a Sessão.
da Iugoslávia, firmada na Cidade do Rio de
(Encerra-se a Sessão às 11 horas.)

163ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 27 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Edmundo
Levi – Milton Trindade – Pedro Carneiro – Menezes
Pímentel – João Cleofas – Pessoa de Queiroz – José
Ermírio – Júlio Leite – Carlos Lindenberg – Raul
Giuberti – Paulo Torres – Aurélio Vianna – Gilberto
Marinho – Nogueira da Gama – Lino de Mattos –
Fernando Corrêa – Guido Mondin – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 20
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é sem debates aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

no a ser importado pelo pianista brasileiro Nelson
Freire (projeto que se transformou na Lei nº 5.485,
de 26 de agôsto de 1968).
OFÍCIOS
DO SR. MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA
ASSUNTOS DO GABINETE CIVIL
– Nº 1.351/SAP/68, de 26 do corrente mês,
acusando o recebimento do autógrafo referente ao
Projeto de Lei nº 96, de 1968, que isenta do Impôsto
de Importação e do Impôsto sôbre Produtos
Industrializados material doado à Igreja Metodista
Central de Belo Horizonte, Minas Gerais, promulgado
pelo Presidente do Senado Federal e publicado no
Diário Oficial do dia 23 de agôsto do corrente ano.
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão
autógrafos do seguinte projeto:

do

Senado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 127, de 1968

(Nº 1.528-B/68, na Casa de origem)
Restituição de autógrafos de projeto de lei
sancionado.
Dispõe sôbre o exercício da profissão de
– Nº 271/68 (nº de origem 519/68) – Projeto de Técnico Industrial de nível médio.
Lei da Câmara número 108/68, que concede isenção
O Congresso Nacional decreta:
do Impôsto de Importação e do Impôsto sôbre
Art. 1º – É livre o exercício da profissão de
Produtos
Industrializados,
bem
como
dos Técnico Industrial de nível médio, observadas as
emolumentos consulares incidentes sôbre um pia- condições de capacidade estabelecidas nesta Lei.
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Art. 2º – A atividade profissional do Técnico
Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte
campo de realizações:
I – conduzir a execução técnica dos trabalhos
de sua especialidade;
II – prestar assistência técnica no estudo e
desenvolvimento de projetos;
III – orientar e coordenar a execução dos
serviços de manutenção de equipamentos e
instalações;
IV – dar assistência técnica na compra, venda
e utilização de produtos e equipamentos
especializados;
V – responsabilizar-se, a juízo dos conselhos
profissionais competentes, pela elaboração e
execução de projetos, compatíveis com a respectiva
formação profissional.
Art. 3º – O exercício da profissão de
Técnico Industrial de nível médio é privativo de
quem:
I – concluído um dos cursos do segundo
ciclo
do
ensino
técnico
industrial,
tenha
sido diplomado por escola oficial ou reconhecida,
de nível médio, regularmente constituída nos
têrmos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de
1961;
II – após curso regular e válido para o
exercício da profissão, tenha sido diplomado por
escala ou instituto técnico industrial estrangeiro e
revalidado seu diploma no Brasil, de acôrdo com a
legislação vigente;
III – sem os cursos e a formação atrás
referidos, conte, na data da promulgação desta

Lei, cinco anos de atividade integrada no campo da
técnica industrial do nível médio e tenha habilitação
reconhecida por Conselho Regional de Técnicos
Industriais.
Art. 4º – Os cargos de Técnico Industrial de
nível médio, no serviço público federal, estadual ou
municipal, ou em órgãos dirigidos indiretamente pelo
Poder Público, bem como na economia privada,
sòmente
serão
exercidos
por
profissionais
legalmente habilitados.
Art. 5º – São criados o Conselho Federal dos
Técnicos Industriais (CFTI) e os Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais (CRTI),
constituindo em seu conjunto uma autarquia dotada
de personalidade jurídica de direito público, com
autonomia técnica, administrativa e financeira,
vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 6º – O Conselho Federal dos Técnicos
Industriais (CFTI), com sede e fôro em Brasília,
Distrito Federal, terá por finalidade:
I – organizar o seu regimento;
II – aprovar os regimentos elaborados pelos
CRTI;
III – regulamentar o exercício profissional das
diferentes especialidades de técnico industrial, à
vista dos currículos escolares respectivos;
IV – promover estudos permanentes que
visem à adequação do exercício profissional do
Técnico Industrial ao desenvolvimento tecnológico;
V – examinar, decidindo em última instância,
os recursos interpostos das decisões dos CRTI,
podendo inclusive anular registro que não es-
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tiver de acôrdo com a presente Lei;
VI – tomar conhecimento de quaisquer dúvidas
suscitadas pelos CRTI e dirimilas;
VII – julgar, em última instância, os recursos
relativos a penalidades impostas pelos CRTI;
VIII – aprovar anualmente o orçamento e as
contas da autarquia;
IX – publicar o relatório anual dos seus
trabalhos, em que deverá constar a relação de todos
os profissionais registrados.
Art. 7º – O Conselho Federal dos
Técnicos Industriais será constituído de 9
(nove) membros efetivos, a cada um dos
quais
corresponderá
um
suplente,
todos
brasileiros, observada a seguinte representatividade:
I – seis da classe profissional;
II – um do ensino técnico industrial federal;
III – um do ensino técnico industrial estadual; e
IV – um do ensino técnico industrial particular.
Art. 8º – Os membros do CFTI serão eleitos:
I – os seis representantes da classe,
por
Assembléia
composta
de
delegados
das diferentes regiões, um para cada região,
sendo
êstes
escolhidos
em
assembléia
convocada pelo CRTI, pelos membros da
classe,
registrados
na
respectiva
região;
II – o representante do ensino federal,
pelos
delegados
das
escolas
federais,
um
para
cada
região,
escolhidos

pelos corpos docentes dos estabelecimentos
localizados na região, reunidos sob a presidência do
diretor da escola de corpo docente mais numeroso;
III – o representante do ensino estadual e o do
ensino particular, nos respectivos âmbitos, pelo
sistema estabelecido no inciso anterior.
Parágrafo único – O Presidente do CFTI será
escolhido por maioria absoluta de votos de seus
pares e terá o mandato de 1 (um) ano, podendo ser
reeleito.
Art. 9º – A renda do CFTI é constituída de:
I – 20% (vinte por cento) da renda bruta dos
CRTI, não se incluindo nesta legados, doações e
subvenções recebidos pelos referidos Conselhos;
II – doações e legados;
III – subvenções dos Governos Federal,
Estaduais e Municipais ou de emprêsas e instituições
privadas;
IV – rendimentos patrimoniais;
V – rendas eventuais.
Art. 10 – O Conselho Federal dos Técnicos
Industriais fixará a composição dos CRTI, a qual
deve, o quanto possível, inclusive no sistema de
eleição de seus membros, ser semelhante à sua, e
promoverá a instalação dos mesmos nos Estados,
nos Territórios e no Distrito Federal.
Art. 11 – São atribuições dos Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais (CRTI):
I – dar execução às diretrizes formuladas pelo
Conselho Federal dos Técnicos Industriais;
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II – fiscalizar, na área da respectiva jurisdição,
o exercício da profissão de Técnico Industrial;
III – organizar e manter o registro dos
Técnicos Industriais;
IV – julgar as infrações e impor as penalidades
referidas nesta Lei;
V – elaborar o seu regimento interno para
exame e aprovação pelo CFTI;
VI – expedir as carteiras profissionais dos
Técnicos Industriais.
Art. 12 – A renda dos CRTI será constituída
de:
I – anuidade e taxas estabelecidas pelo CFTI e
revalidadas trienalmente;
II – rendimentos patrimoniais;
III – doações e legados;
IV – subvenções e auxílios dos Governos
Federal, Estaduais e Municipais, ou ainda, de
emprêsas, e instituições particulares;
V – provimento das multas aplicadas.
Art. 13 – O mandato dos membros do CFTI e o
dos membros dos SRTI são honoríficos e terão a
duração de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos
por uma vez.
§ 1º – Anualmente far-se-á a renovação do
têrço dos membros do CFTI e dos CRTI.
§ 2º – Para os fins do parágrafo anterior os
membros do CFTI e dos CRTI, na primeira eleição
que se realizar, nos têrmos da presente Lei terão 3
(três) o mandato de 1 (um) ano, 3 (três)

o de 2 (dois) anos e 3 (três) o mandato de 3 (três)
anos, de acôrdo com o número de votos recebidos.
§ 3º – Será simultânea a eleição dos membros
efetivos dos conselhos e de seus respectivos
suplentes.
Art. 14 – Só poderão exercer a profissão de
Técnico Industrial os profissionais devidamente
registrados nos CRTI.
Parágrafo único – A falta de registro torna
ilegal e punível o exercício da profissão de Técnico
Industrial.
Art. 15 – Ao profissional registrado será
expedida carteira numerada e visada pelo CRTI
respectivo, a qual conterá as especificações
determinadas pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
§ 1º – A carteira profissional servirá de prova
para fins de exercício profissional de carteira de
identidade e terá fé pública em todo o território
nacional.
§ 2º – Deverá ter o visto do CRTI respectivo a
carteira do Técnico Industrial que se transferir para
outro Estado ou nêle exercer atividades profissionais
por mais de 90 (noventa) dias.
Art. 16 – Serão obrigatòriamente registrados
nos CRTI as emprêsas, entidades e escritórios
técnicos que explorem, sob qualquer forma,
atividades próprias do Técnico Industrial, enunciadas
nos têrmos desta Lei.
Art. 17 – Os Conselhos Regionais dos
Técnicos Industriais (CRTI), assegurada ampla
defesa aos interessados, aplicarão penalidades, as
quais podem ser:
I – multa de 5% (cinco por cento) a 50%
(cinqüenta por cento) do maior salário-mínimo
vigente no País, aos infratores de qualquer artigo;
II
–
suspensão
de
6
(seis)
meses
a
1
(um)
ano,
ao
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profissional que demonstrar incapacidade técnica no
exercício da profissão;
III – suspensão de 1 (um) ano a 5 (cinco)
anos, ao profissional que, no âmbito da
especialidade e no exercício de suas atividades, fôr
responsável por falsidade ou dolo.
Parágrafo único – No caso de reincidência, a
aplicação da multa ou da suspensão será feita em
dôbro.
Art. 18 – A nomeação dos membros do
primeiro Conselho Federal dos Técnicos Industriais
será feita pelo Presidente da República, no prazo de
60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.
Parágrafo único – Para fins de cumprimento
dêste artigo, será observado o disposto no § 2º do
art. 13, devendo os representantes de que tratam os
incisos II, III e IV do art. 7º serem indicados, ao
Presidente da República, em lista tríplice.
Art. 19 – A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 20 – Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão de Projetos do Executivo.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência recebeu resposta aos seguintes
requerimentos de informações:
– Nº 318/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social (Aviso nº 494, de 24-8-88);
– Nº 710/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministério da Fazenda (Aviso nº
332, de 23-8-68);
–
Nº
729/68,
de
autoria
do
Senador Vasconcelos Tôrres, enviada pelo

Ministro do Trabalho e Previdência Social (Aviso nº
495, de 24-8-68);
– Nº 835/68, de autoria do Senador Raul
Giuberti, enviada pelo Ministro da Fazenda (Aviso nº
333, de 23-8-68);
– Nº 881/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social (Aviso nº 496, de 26-8-68).
Sôbre a mesa, projetos de lei, cuja leitura será
feita pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 88, DE 1968
Altera o item I do art. 3º da Lei nº 4.024, de 20
de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O item I do art. 3º da Lei nº 4.024, de
20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), passa a vigorar com a
seguinte redação:
"I – Pela obrigação dos Podêres Públicos de
ministrarem o ensino nos diferentes graus e, com
igual missão, pela liberdade da iniciativa particular, à
qual será dispensada a assistência técnica e
financeira que se fizer necessária, inclusive bôlsas
de estudo, na forma da lei em vigor."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases, bem
como o art. 2º, apenas ampliam os artigos 166 e 167
da Constituição Federal de 1946. A Constituição do
Brasil em vigor deu nova redação a êstes dois
dispositivos.
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O
presente
projeto,
sem
alterar
substancialmente o texto da Lei número 4.024,
apenas procura harmonizar o item I do art. 3º dêste
diploma legal ao art. 168 e seus parágrafos, da
Constituição em vigor.
Sala das Sessões, de agôsto de 1968. – Lino
de Mattos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças.)

saparelhadas para a missão de educar, atividade
que não lhes é específica, nem a êles deve competir,
por maiores que sejam as relações entre o tipo de
ensino e as atribuições de cada um daqueles
Ministérios.
Sala das Sessões, 22 de agôsto de 1968. –
Lino de Mattos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Nº 89, DE 1968
Os projetos serão publicados e, em seguida,
encaminhados às Comissões competentes.
Dá nova redação ao art. 6º da Lei nº 4.024, de
Sôbre a mesa requerimentos de informações
20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases
que
vão
ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
da Educação Nacional).
São lidos os seguintes:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 6º e seu parágrafo único da Lei
REQUERIMENTO
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de
Nº 1.030, DE 1968
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) passam a
vigorar com a seguinte redação:
Sr. Presidente:
"Art. 6º – O Ministério da Educação e Cultura
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
exercerá as atribuições do Poder Público Federal em
matéria de educação, passando para êste Ministério encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro Extraordinário
todos os serviços existentes em outros órgãos do para Assuntos do Gabinete Civil o seguinte pedido
Govêrno que se ocupem da educação, salvo o de informações:
ensino militar, que será regulado por lei especial."
1º) Quantos alunos do CEM-EB da Prefeitura
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data da
do Distrito Federal foram expulsos por ordem da
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em direção daquele estabelecimento, no mês em curso?
(Relacionar os nomes dos atingidos pelo referido
contrário.
ato.)
Justificação
2º) Foram aquelas punições determinadas por
razões de natureza disciplinar ou política, ou
O atual texto do art. 6º não veio ao decorrem de resultados apurados em sindicâncias ou
encontro dos reais objetivos do legislador, a
inquérito regularmente instaurados? (Informar para
saber: fazer que as repartições, departamentos,
órgãos ou serviços que tratem de educação, cada caso particular o dispositivo legal em que se
existentes em vários Ministérios, passassem amparou a autoridade para promover as expulsões.)
Sala das Sessões, 26 de agôsto de 1968. –
para o Ministério da Educação, uma vez que
as demais Secretarias de Estado estão sempre de- Lino de Mattos.
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REQUERIMENTO
Nº 1.031, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes
o seguinte pedido de informações:
1º) Quais os atuais integrantes da firma
ENGENHAVI?
2º) Foi assinado pelo atual Presidente da
Comissão de Marinha Mercante programa de
construção de navios com a ENGENHAVI?
3º) Em caso afirmativo, os planos daquele
programa foram entregues à Comissão de Marinha
Mercante pela ENGENHAVI?
4º) Ainda em caso afirmativo, foram os
referidos planos fornecidos pelo Estaleiro Mauá, com
desenhos modificados de antigos projetos de
estaleiros estrangeiros?
Sala das Sessões, 14 de agôsto de 1968. –
Lino de Mattos.

à deficiência da assistência técnica governamental
por falta de pessoal especializado?
Sala das Sessões, 14 de agôsto de 1968. –
Lino de Mattos.
REQUERIMENTO
Nº 1.033, DE 1968

Sr. Presidente:
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes
o seguinte pedido de informações:
1º) Quais os motivos que determinaram a
ordem do atual Presidente da Comissão de Marinha
Mercante para o afastamento dos Almirantes Neraldo
Saldanha, Milton Lopes e Heitor Almeida de Sá, que
procediam, junto aos estaleiros, à fiscalização das
construções de navios contratados pela Comissão?
2º) Quantas multas contratuais foram
aplicadas pelos referidos fiscais sem que delas
apelassem os estaleiros?
3º) Com a demissão dos citados Almirantes a
REQUERIMENTO
fiscalização passou a ser feita por contrato entre a
Nº 1.032, DE 1968
Comissão de Marinha Mercante e a ENGENHAVI?
4º) Em caso afirmativo, qual o custo do
Sr. Presidente:
mencionado contrato?
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
Sala das Sessões, 14 de agôsto de 1968. –
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Agricultura o Lino de Mattos.
seguinte pedido de informações:
1º)
Quantos
adidos
agrícolas
foram
REQUERIMENTO
nomeados para as nossas representações no
Nº 1.034, DE 1968
exterior, dentro da orientação ministerial de "entrosar
a nossa, produção rural com a conjuntura dos
Sr. Presidente:
mercados mundiais"?
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
2º) Como se explica e se justifica, o envio encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes
ao
exterior,
de
técnicos
brasileiros
em o seguinte pedido de informações:
agricultura
quando
é
notório
que
a
1º)
A
Navegação
Mercantil
e
a
baixa produtividade rural brasileira se deve Emprêsa
de
Navegação
Aliança

– 361 –
constituíram, oficialmente, por algum tempo, parceria
na construção de navios no Estaleiro Mauá, para
utilização conjunta de financiamento da Comissão de
Marinha Mercante?
2º) Quantas e quais as concessões, quais as
linhas de navegação, quantos e quais os contratos
de compra e venda e quantos afretamentos foram
concedidos até a presente data, pela Comissão de
Marinha Mercante e pelo Lloyd Brasileiro, à
Navegaãço Mercantil e à Emprêsa de Navegação
Aliança?
3º) O atual Presidente da Comissão de
Marinha Mercante pertenceu, por algum tempo, aos
quadros do pessoal do Estaleiro Mauá e da
Navegação Mercantil? Em que anos?
4º) O atual Presidente do Lloyd Brasileiro
desempenhou, por algum tempo, cargo de agente,
em Santos, da Emprêsa de Navegação Aliança? Em
que ano e durante quanto tempo?
Sala das Sessões, 14 de agôsto de 1968. –
Lino de Mattos.
REQUERIMENTO
Nº 1.035, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Fazenda, quais os motivos da
permanência dos funcionários Júlio Cesar Neves
Coelho – Tesoureiro – e José Gordon Pereira –
Oficial de Administração –, na Delegacia do Tesouro
Brasileiro em Nova Iorque, contratariando o
preceituado no artigo 37, § 1º, da Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952, e no art. 8º do Decreto-Lei nº
310, de 28-2-67.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.

REQUERIMENTO
Nº 1.036, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – DNER –, quais as
providências tomadas visando ao asfaltamento de um
trecho da estrada que liga Cantagalo a Itaocara, Estado
do Rio de Janeiro, uma vez que o referido trecho foi
prejudicado com a extinção de ramal da E.F.
Leopoldina considerado deficitário, sem a conseqüente
construção da estrada de rodagem no local.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.037, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Educação e Cultura – Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos –, quais as
providências tomadas visando a dotar a localidade
de Parque do INPS, em Campos, Estado do Rio de
Janeiro, de um estabelecimento da CNEG.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.038, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Agricultura, quais as providências
tomadas visando a doação de uma enfardadeira de
feno à, Sociedade Melhoramento de Pastagens, com
sede à Rua dos Andradas, 103, em Campos, Estado
do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres
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REQUERIMENTO
Nº 1.039, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental
vigente, requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Agricultura – Patrulha Aérea
Agrícola –, quais as providências tomadas para
efetuar a pulverização com inseticidas das
plantações de banana no município de Itaguaí,
Estado do Rio de Janeiro, para combater a cigatoca,
responsável pela diminuição da safra daquele
produto, e se outras regiões fluminenses serão
beneficiadas segundo a programação do Ministério
da Agricultura.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.040, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério do Trabalho e Previdência Social –
Conselho Nacional de Política Salarial –, se já foram
concluídos os estudos visando à fixação da
percentagem de aumento que deverá ser
estabelecida para os empregados da Cia.
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro, e, em caso positivo, qual a
percentagem aprovada para o nôvo reajustamento
salarial.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.041, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério das Comunicações – DCT –, que
providências foram tomadas visando à instalação de

uma Estação de Telex, segundo o Plano de Expansão
do DCT, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.042, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério das Minas e Energia – ELETROBRÁS –,
se foi tomada alguma providência para conceder
financiamento de cursos de especialização
profissional no setor de energia elétrica, no Estado
do Rio de Janeiro.
Sala das. Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.043, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – DNER –, sôbre as
providências tomadas visando à reconstrução da
ponte no início da Av. Rio-Petrópolis, sôbre o Rio
Meriti, no Município de Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.044, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério das Comunicações – DCT –, que
providências estão sendo tomadas visando a
regularização dos serviços postais no Distrito
Federal, principalmente nas cidades-satélites.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
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REQUERIMENTO
Nº 1.045, DE 1968

REQUERIMENTO
Nº 1.047, DE 1968

Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através da
Prefeitura do Distrito Federal, sobre o seguinte:
1) Existem planos, nos órgãos competentes da
PDF, visando à melhoria dos transportes coletivos
urbanos de Brasília? Quais?
2) Pretende a PDF permitir a emprêsas
particulares a exploração de linhas no Plano-Pilôto e
dêste
para
as
diversas
cidades-satélites,
tendo em vista a ineficiência da TCB? Caso negativo,
por quê?
3) A quantos veículos ascende a frota da TCB;
quantos estão em serviço; quantos, dos paralisados,
podem ser recuperados e quais os planos para
aquisição de novos ônibus?
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.

Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Indústria e do Comércio – Companhia
Siderúrgica Nacional –, quais os motivos que
levaram a CSN a demitir os médicos Luiz Fernando
Mendonça Ferreira e José Carlos Mury Medeiros, do
seu Hospital, criando sérios problemas.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os requerimentos lidos serão publicados e, em
seguida, despachados pela Presidência.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
peço a palavra para justificar.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos.
O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, pedi a palavra para
justificar os requerimentos de informações que
acabam de ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
Há dias, encontrei-me com o responsável
pelos serviços de respostas aos requerimentos de
informações.
Afirmou-me
êle
que
êsses
requerimentos de informações estavam dando, ao
seu departamento, muito trabalho na investigação
dos elementos necessários para uma informação
exata. Afirmei àquele alto funcionário o que, por
algumas vêzes, fiz constar dos Anais desta Casa,
isto é, que não encaminho requerimentos pelo prazer
de ouvir a sua leitura ou de vê-los publicados pela
Imprensa oficial, ou pela Imprensa noticiosa.
Se, realmente, as informações solicitadas dão
trabalho aos funcionários incumbidos desta tarefa,
disse-lhes que, também a nós, parlamentares, dá
muito trabalho procedermos a investigações,

REQUERIMENTO
Nº 1.046, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Indústria e do Comércio – Instituto
Nacional de Pesos e Medidas –, quais as
providências adotadas visando a uniformizar as
medidas, principalmente as agrárias, tendo em vista
o enorme número de medidas usadas nas diversas
regiões do País.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
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para um exercício correto do nosso mandato de
representante do povo.
Nas mesmas condições, reiterei e reitero, nesta
oportunidade, a afirmação de que os requerimentos de
informações, pelo menos os que eu encaminho à
Mesa, não são manifestações de combate ao Govêrno,
de oposição sistemática ao Govêrno. É uma forma,
pela qual nós, que estamos na oposição, oferecemos
ao Govêrno o ensejo de prestar esclarecimentos.
Disse-o quando formulei, certa feita, cêrca de trinta
requerimentos encaminhados ao Ministério dos
Transportes, sôbre problema relacionado com o Lóide
Brasileiro e à Costeira. Nos requerimentos de hoje, há
quatro ou cinco ainda ligados ao problema do Lóide
Brasileiro e da Costeira.
Apenas lembro, para justificar o que falo, uma
das perguntas: saber qual a razão de haver o Lóide
Brasileiro dispensado três Almirantes, portanto
servidores da mais alta categoria, do exercício da
fiscalização que faziam junto à destinação de
recursos do Fundo de Marinha Mercante, para
construção de navios não só para o Lóide como para
emprêsas particulares.
A
notícia
é
desabonadora
para
a
administração do Lóide. Contudo, não a endosso.
Sòmente formulo o requerimento, através do qual
ensejo ao Presidente da Marinha Mercante dê a
resposta adequada. Esta poderá, ou não, convencer
a opinião pública de que as acusações não
procedem.
Tenho que, com estas palavras, uma vez
mais, justifico as razões pelas quais encaminho,
constantemente,
número
apreciável
de
requerimentos de informação. É o exercício do
mandato que procuro executar, correspondendo à
confiança depositada em nós, parlamentares, pelos
eleitores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Com a palavra o nobre Senador Carlos Lindenberg.

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, da pauta dos nossos
trabalhos de hoje consta o Projeto nº 104, originário
de mensagem do Executivo, que aprova a IV Etapa
do Plano Diretor do Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste, para os anos de 1969 a 1973.
Já aprovado pela Câmara dos Senhores
Deputados, o projeto em referência suscitou, naquela
Casa do Congresso, como vem acontecendo aqui,
por ora nas Comissões, os mais acalorados debates,
demonstrando os eminentes parlamentares seu
interêsse patriótico pelo desenvolvimento sócioeconômico das regiões que representam, o que vale
dizer, pelo desenvolvimento do País. No
cumprimento do dever, acompanhamos, nas
Comissões a que pertencemos, os debates e estudo
do projeto, concorrendo com a nossa modesta
contribuição para seu aperfeiçoamento e aprovação.
Apresentamos
três
emendas,
sendo
duas de interêsse do próprio Nordeste e uma de
interêsse do Estado que aqui representamos, a
Emenda nº 109.
Neste plenário, já vários pronunciamentos
foram feitos, que, direta ou indiretamente, contrariam
os nossos desejos de encontrar uma clareira,
embora limitada que seja, para corrigir um êrro inicial
e uma injustiça flagrante que se vem impondo a um
Estado dessa imensa Federação brasileira,
sacrificado pelos interêsses nacionais ou em nome
dêles, e marginalizado, incompreensìvelmente, de
todo o processo desenvolvimentista do País. V. Ex.ªs
já sabem, porque conhecem o problema como eu,
que se trata do Estado do Espírito Santo, que não foi
incluído em qualquer plano de desenvolvimento do
Govêrno Federal, quer sejam para o Norte, Nordeste,
Centro, Centro-Sul, Sul ou que nome tenham, nem
superintendências, nem coisa alguma.
Foi,
ao
contrário,
sacrificado
pela
imposição de um plano, em nome do inte-
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rêsse nacional, que constituiu um verdadeiro crime
contra a economia de um Estado que, desanimado
de pleitear tratamento igual dado aos demais irmãos
da Federação, vivia modestamente, contentando-se
com o trabalho de seu povo e algumas migalhas que
lhe sobravam dos banquetes orçamentários federais.
Refiro-me à malsinada erradicação dos
cafèzais do Estado que, empobrecendo de modo
geral a lavoura, atingiu de cheio a economia pública
e as finanças do Estado.
Já por diversas vêzes, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, tenho falado dêste plenário a respeito da
erradicação dos cafèzais do Estado do Espírito
Santo. É que o Espírito Santo, nos últimos vinte
anos, vinha com uma produção média de café de 1
milhão e 800 mil sacas, não influindo de forma
alguma na superprodução de café dêste País.
Entretanto, como se acumulavam estoques de
café, o Govêrno Federal, atraves do IBC, resolveu
que a erradicação de cafèzais improdutivos seria a
solução para que tais estoques não fôssem
aumentados. E, no plano organizado, incluiu,
também, o Estado do Espírito Santo, que não
concorreu, absolutamente, para êste aumento de
produção, uma vez que a sua produção média nos
últimos 20 anos era 1.800.000 sacas. Havia anos
em, que essa produção ia a 2.500.000 sacas, e
outros em que caía para 1.200.000. Procedeu-se,
então, a um plano de impedir que o Espírito
Santo vendesse seu café. Foi proibida a
comercialização do café, "tipo 7/8" que é justamente
aquêle tipo que o Estado produz em maior
quantidade. Veio em seguida a erradicação.
Mas, não foram feitos estudos nem qualquer
programa para erradicar apenas os cafèzais velhos;
foram erradicados cafèzais novos em regiões
propicias ao café, como eu tive ocasião de
verificar. E, assim, de um ano para outro, a
economia do Espírito Santo sofreu uma queda de

1.800.000 sacas de café para 600 a 700.000 sacas,
influindo, essa queda, portanto, na sua economia,
influindo nas finanças do Estado, que sé debate nas
maiores dificuldades.
Mas, até aí não foi nada; é que com essa
erradicação de cafezais, as últimas estatísticas
acusam: ficaram sem trabalho e sem emprêgo
66.000 pessoas, naturalmente responsáveis pelo
sustento de mais de trezentas mil pessoas que se
avizinharam das cidades e que por lá perambulam
na sua miséria, na sua desdita, à espera de
melhores dias e de melhor sorte.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o IBC
havia prometido uma série de medidas que têm sido
tomadas por menos da metade e a verdade é que o
Estado se debate nessas dificuldades sem nenhum
meio para poder continuar sua vida normal
promovendo o bem-estar de seu povo.
Ainda ontem, vi nos jornais de Vitória que a
política federal – ou alguém em seu nome ou por ela
– não contente com a desdita que sôbre o Estado se
abateu, tenta agora fechar uma das poucas
indústrias que há no Espírito Santo, que é a
Companhia Ferro e Aço de Vitória. Negam-se, ao
.que informa a imprensa local, as siderúrgicas
nacionais – ....USIMINAS, ACESITA e Volta
Redonda – a fornecer os lingotes de ferro àquela
Companhia para que a mesma possa funcionar.
Acontece, entretanto, que foi por imposição do
próprio Govêrno Federal a Companhia Ferro e Aço
obrigada a trabalhar apenas em perfilados, provindos
daquelas outras. Se isso acontecer, o fechamento
daquela indústria será fatal, representando um
prejuízo para o Estado de 1 milhão e 500 mil
cruzeiros mensais, e o desemprêgo de nada menos
de mil operários, correspondendo, assim, a outras 5
mil pessoas que vão juntar-se àqueles 300 mil
dependentes expulsos dos cafèzais e fàcilmente
perseguidos por imenso corolário de infelici-
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dadas que acompanham a miséria, a fome, as
necessidades em tais ocasiões.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ainda tem mais. Tivemos agora, neste ano,
um surto da moléstia de Chagas, e o Estado
do Espírito Santo, pelo seu Govêrno, solicitou
auxílio ao Govêrno Federal. O auxílio foi em
técnicos, mas a despesa teve que correr tôda pelos
vazios cofres do Espírito Santo, no valor de 85
milhões de cruzeiros. É assim a assistência que
conseguimos.
Os eminentes Senadores poderão estar
pensando, com o desejo de perguntar-me: que tem o
Senado com isto, ou o que têm com isto os
Senadores? Eu direi, então, que, aparentemente,
nada. Está, porém, nas mãos dos Srs. Senadores,
na sua consciência cívica, a solução, em parte, para
os problemas que agravam o Espírito Santo. Uma
vez que o Estado foi afastado de todos os planos, de
tôdas as cogitações do Govêrno Federal, para, que,
também êle, ingressasse na senda do progresso, ou
seja, na fase desenvolvimentista que o País inicia,
cabe sim, Srs. Senadores, a esta Casa proporcionar
os meios procurando abrir nem que seja uma estreita
porta, pela qual nós possamos também ingressar
nesta era de progresso e de grandeza para todo o
País.
E por isto é que apresentamos a Emenda nº
109 à apreciação desta Casa, emenda que inclui
uma parte do Espírito Santo na área da SUDENE.
Diz a emenda:
O § 2º do art. 1º da Lei nº 3.692, de 15 de
dezembro de 1959, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 2º – A área de atuação da SUDENE
abrange, além dos Estados referidos no parágrafo
anterior, a zona de Minas Gerais, situada no Polígono
das Sêcas e a região compreendida entre os li-

mites da Bahia, Minas Gerais e Rio Doce, até a sua
foz, no Estado do Espírito Santo."
Isto corresponderia a menos da metade do
Espírito Santo, região absolutamente igual,
perfeitamente idêntica à região do sul da Bahia,
incluída nos planos da SUDENE. Nós, desde que se
fundou a SUDENE, pleiteamos que fôsse incluído o
Estado do Espírito Santo também naquela área,
porque não entendíamos, como não entendemos até
hoje, a sua exclusão, a sua marginalização.
Mas não houve meios, não houve pedidos, não
houve palavras que levassem compreensão aos
nossos eminentes legisladores. E, assim, ficou o
Espírito Santo excluído das possibilidades de
desenvolvimento. Em tôdas as oportunidades em que
vem à baila o mesmo assunto, isto é, os novos
programas e os novos planos, voltamos a pleitear a
inclusão do Espírito Santo, e voltaremos sempre que
essa oportunidade se der, porque não compreendemos
como se marginaliza um Estado, como se deixa uma
população de 1.200.000 almas ao abandono por
motivos absolutamente injustificáveis. O único motivo
que nos pareceu justificar tal atitude é que o Espírito
Santo, sendo um Estado pequeno, com uma
representação pequena, das menores do País, com
uma população também pequena, com um eleitorado
pequeno em confronto com o eleitorado brasileiro, não
consegue ser ouvido apenas pela sua pouca
significação nos conciliábulos políticos. Mas não
podemos concordar, não podemos compreender como
num País cujo desenvolvimento, hoje, se espalha por
tôdas as suas regiões, possa existir uma pequena
região no grande mapa dêste extraordinário País que
está marginalizada, afastada de tôdas as possibilidades
para se poder desenvolver. E, digo mais, sem
meios de sobrevivência, porque evidentemente seus
empresários não poderão concorrer com qualquer
outra indústria localizada nas suas imediações.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, na Comissão
de Projetos do Executivo, acompanhamos a
discussão da matéria, e quero ler, para o Plenário, o
parecer contrário do ilustre Relator, o eminente
Senador Aurélio Vianna.
Diz S. Ex.ª no seu parecer:
"Em matéria de tamanha importância deveria
ser ouvida, em primeiro lugar, a SUDENE, e, logo
depois, o Ministério do Interior.
Que há uma injustiça cometida contra o
Espírito Santo, marginalizando-o, tirando-se-lhe o
direito ao "progresso e ao desenvolvimento",
ninguém, de consciência tranqüila, o nega.
Mas poderia ou deveria o Espírito Santo
ser colocado na área da .... SUDENE, isto é,
na área do Nordeste legal? Não tenho autoridade,
fruto de firmes convicções, para opinar a favor da
emenda.
Lamento-o. Pode ser que venha a mudar de
opinião em face de novos argumentos que,
possìvelmente, surjam. Mas, neste momento, o
parecer é contrário."
Devo divergir da opinião do eminente
Senador Aurélio Vianna, que demonstrou o seu
espírito de fraternidade, mas terminou negando o
seu voto à minha emenda. Divirjo de S. Ex.ª porque
entendo que sempre é oportuno corrigir-se um êrro
ou sanar-se uma injustiça. E o êrro inicial foi a
exclusão do Espírito Santo daquela área; a injustiça
é mantê-lo fora das possibilidades a todos
oferecidas.
Na Comissão de Finanças, o eminente
Senador Clodomir Millet, com a sua sensibilidade de
médico humanitário, com a sua sensibilidade política
e com o seu costume de estudar profundamente
todos os assuntos a seu cargo, além de ou-

tros esclarecimentos, proferiu o seguinte parecer:
"...É o Espírito Santo reclamando pela
Emenda nº 109 a sua inclusão na SUDENE. As
razões justificativas da emenda são plausíveis. Se a
.... SUDENE não é mais a Superintendência do
Nordeste mas, na realidade, a Superintendência das
regiões subdesenvolvidas compreendidas entre
determinados limites que a própria lei traça, nada
haveria que impedisse que êsses limites pudessem
ser estendidos para o Sul para abranger o Norte do
Espírito Santo até o Rio Doce."
"Se forem aceitas as nossas subemendas,
particularmente a que disciplina a distribuição e
aplicação de incentivos, nenhum prejuízo haverá
para os Estados que, atualmente, integram a
SUDENE.
O Espírito Santo teria visto chegar a sua vez
nas atenções que lhe deve o Govêrno a uma região
atualmente desassistida de qualquer favor oficial e a
tôda uma população abandonada. O Estado inteiro
saberia que, através da SUDENE, poderia vencer a
barreira do subdesenvolvimento e caminhar para
seus altos destinos no concêrto da Federação."
Além dêste parecer, S. Ex.ª ainda, em
palavras ou em conceitos lapidares, expôs à
Comissão o seu ponto de vista; para terminar dando
parecer favorável à nossa emenda.
Acompanharam o nobre Senador Millet, dando
seu voto favorável, os eminentes Senadores Júlio
Leite, Leandro Maciel e Nogueira da Gama. Com o
meu foram cinco votos favoráveis, mas a emenda foi
derrotada. Não conseguimos sensibilizar os nobres e
eminentes Senadores daquela Comissão para
convencê-los da justiça da medida pleiteada.
Entretanto, depois de examinar todo
o conjunto de medidas que o IV Pla-
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no da SUDENE leva para a região e de examinar
com mais profundidade o assunto, podemos
encontrar e trazer a êste plenário ainda outros
argumentos que, talvez, possam modificar não só o
voto do nobre Senador Aurélio Vianna como de
outros eminentes Senadores que, dentro de seus
cuidados, não querem, de forma alguma pensar em
que novas regiões sejam incluídas na área da
SUDENE para que não desviem do Nordeste
quaisquer importância.
Sou imensamente grato àqueles eminentes
senadores que nos ajudaram e compreenderam a
situação do Estado do Espírito Santo dentro do
programa geral do desenvolvimento do País. Quero
deixar bem claro que não é intenção nossa retirar do
Nordeste ou de qualquer outro Estado da Federação
qualquer importância que possa causar-lhes uma
redução de verbas ou diminuição de trabalho para o
desenvolvimento de suas regiões. E chamo a
atenção de S. Ex.ª para o fato de que aprovado o
Plano da SUDENE, que o será sem dúvida, hoje,
ficarão estabelecidas para êstes próximos cinco anos
tôdas as disposições dêsse plano, em relação aos
Estados por êle atingidos, ficando preservadas,
portanto, tôdas as verbas votadas, não só para a
SUDENE, como para a SUVALE, como para o
DNOCS, porque é um plano qüinqüenal que vai de
1969 a 1973. É certo que não poderemos, dêste
plano, retirar qualquer importância para ser aplicada
no Estado do Espírito Santo e nem nós pleiteamos
isto.
Os incentivos fiscais arrecadados, no ano
passado, montaram a cêrca de 761 milhões de
cruzeiros novos, sendo, para a SUDENE, 440
milhões; para a SUDAM, 160 milhões; para a
SUDEPE, 45 milhões; para a EMBRATUR, 36
milhões, e, para reflorestamento, 12 milhões. É
possível que, neste particular – e sou muito sincero
em dizer – poderia o Espírito Santo recolher
alguma parcela para os seus emprendimentos,

empreendimentos ali localizados, caso fôsse
aprovada a nossa emenda, permitindo a entrada do
Espírito Santo nos planos de desenvolvimento
brasileiro. Ainda assim, seria uma importância tão
insignificante que não teria expressão no
desenvolvimento do Nordeste, já com alguns anos
de frente, onde as emprêsas, ali localizadas, estão
se desenvolvendo ràpidamente.
Se assim acontecesse, lembro que dêstes dois
bilhões, oitocentos e quarenta e cinco milhões,
novecentos e trinta e três cruzeiros, retirados dos cofres
publicos federais para os trabalhos atribuídos à
SUDENE, SUVALE e DNOCS, uma parte apreciável
saí do Estado do Espírito Santo, que paga, como todos
os outros Estados, seus impostos federais.
Além disso, a exportação espíritosantense
baseada na sua produção de café, madeiras e
cacau, durante todos êstes anos de progresso que
têve e ainda hoje tem uma parte bem menor,
corresponde a dólares, uma vez que êste café é
exportado para o mundo todo. Porém, os gastos em
dólares pelo comércio ou pelo Estado do Espírito
Santo e seu govêrno sempre foram mínimos, pois as
indústrias ali localizadas dependem de poucas
máquinas e menos ainda de material para consumo.
Assim, os dólares fornecidos pelo Espírito
Santo concorrem para o desenvolvimento geral do
País, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas,
onde quer que sejam requisitados para o seu
progresso. Seria uma espécie de compensação dada
ao Estado, corrigindo-se um êrro e sanando-se a
injustiça que se pratica contra o Estado que
representamos.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lutamos
desde o início para corrigir êsse êrro e se o
conseguirmos nenhum prejuízo trará ao Nordeste, à
área da SUDENE ou a qualquer outro plano
nacional, não só porque não podemos mais,
aprovado êsse plano, nêle mexer durante cinco
anos,
mais
também
porque,
sendo
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o Espírito Santo a última área neste País fora de
qualquer plano, não teria mais área alguma para
atender de qualquer Estado em idêntica condição.
Ora, isto, o que nós queremos, o que nós
pleiteamos, o que nós pedimos é que V. Exªs, Srs.
Senadores, meditem um pouco sôbre a situação que
nos foi imposta com referência ao nosso
empobrecimento, ao esvaziamento econômico do
Espírito Santo pela erradicação do café, pela
exclusão de quaisquer planos de desenvolvimento
nacional, colocando-nos numa situação diante da
qual nós não teremos meio algum nem de manter o
que temos, por falta de meios de competição normal
dada a desigualdade de tratamento.
Sentimos que todos têm boa vontade. Diz o
Govêrno Federal que tem boa vontade em que o
Espírito Santo seja atendido, mas a verdade é que a
situação se prolonga, o empobrecimento é cada vez
maior, as desatenções são diárias, cotidianas e o
povo está se desesperando. Ainda assim
procuramos, dentro da nossa tradição de trabalho,
de ordem, de resistência, manter no espírito daquela
gente sofrida uma esperança de melhores dias. Mas
como tôda paciência se esgota e nos sentimos
quase incapacitados de prosseguir nesta luta, vimos
apelar para V. Ex.ªs, no sentido de darem solução ao
problema, abrindo também para o Espírito Santo
uma clareira, uma esperança para aquêles que ali
mourejam pela grandeza dêste País.
Aprovado êsse plano e, especialmente, uma
subemenda apresentada pelo eminente Senador
Clodomir Millet, não haverá perigo algum de
desvio de verbas nem mesmo de incentivos. A
subemenda referida estabelece determinadas
condições dentro das quais um Estado não
poderá ser beneficiado mais que outro, promovendo
uma espécie de equilíbrio entre os financiamentos a
serem
concedidos
a
todos
aquêles
que
façam parte daquela Região. Dentro daquele

programa, todos serão aquinhoados, recebendo
aquilo que suas possibilidades determinarem.
Eram essas palavras que tínhamos a dizer,
não só para justificar a nossa emenda mas,
principalmente, para deixar bem claro nosso desejo
de não ferir a economia de qualquer dos Estados do
Nordeste. Sabemos perfeitamente que êles, tão
sofridos, precisam garantir cada vez mais o seu
desenvolvimento, do qual depende a própria
grandeza do Brasil.
V. Ex.ªs, sem dúvida, assistiram, várias vêzes,
às levas de nordestinos pelas estradas, famintos e
esfarrapados, tocados pelo sol inclemente.
Retiravam-se das suas terras – daí serem chamados
retirantes – porque ali não, podiam viver mais.
O Espírito Santo, hoje, tem nada menos que
300 mil retirantes, que não são tocados pelo sol, não
são tocados pela inclemência do tempo, mas pela
falta de providências do Govêrno Federal, que insiste
em não atender as nossas reivindicações. Daí o
nosso apêlo ao Senado Federal, esperando que os
Srs. Senadores, conscientes das dificuldades por
que passam aquêles homens, brasileiros como nós,
que lutam contra providências prejudiciais tomadas
pelo Govêrno Federal e não contra o sol ou qualquer
elemento da natureza.
Queremos corrigir um êrro, queremos sanar
uma injustiça, sem prejuízo de quem quer que seja.
Estamos certos de que os Srs. Senadores nos
concederão o caminho, um meio para que possamos
também ingressar na era desenvolvimentista do
nosso País.
Vamos requerer destaque para a nossa
emenda, a fim de que V. Ex.ªs, através do voto,
possam dar pelo menos uma esperança ao povo do
Espírito Santo, para que êle continue sentindo que é
brasileiro, que pertence ao Brasil. E assim, terão V.
Ex.ªs feito justiça.
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Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Nogueira da Gama.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (lê o seguinte
discurso.):
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores; o Projeto que trata do Quarto Plano
Diretor da SUDENE, incluído na Ordem do Dia da
Sessão de hoje, despertou especial atenção e
estudos na Câmara dos Deputados, não apenas pela
sua relevância nacional, pròpriamente considerada,
mas, sobretudo, pelo complexo de interêsses
regionais que nêle se conjugam ao prisma social,
econômico e político, com os seus naturais reflexos
sôbre todos quantos vivem, trabalham, zelam e lutam
pela redenção e grandeza do Nordeste Brasileiro.
É sabido que o território da SUDENE envolve
e compreende também 120.701 quilômetros
quadrados do Estado de Minas, área maior do
que a de Pernambuco, o dôbro da do Rio Grande do
Norte e seis vêzes a de Sergipe, na qual mourejam
cêrca de um milhão de habitantes, que ali sofrem,
como todos os nordestinos, as inclemências do
clima, da terra, das distâncias, do abandono
e da pobreza.
Essa região de Minas pode mesmo ser
considerada como uma continuidade física do
Nordeste, com as mesmas semelhanças de
costumes, de hábitos, do sistema de vida. Sem
dúvida, tudo isso tem sua origem na própria
ocupação territorial da zona, pois os que para ali
primeiro se dirigiram vieram de todos os quadrantes
do Nordeste, localizando-se ao Norte e ao Sul do
Paralelo 18, em área bem maior do que a incluída no
sistema da SUDENE, mais de 30% das terras,
mineiras.
Foram migrações pioneiras influenciadas
pelo
espírito
que
deseja
melhores
dias,
ou
esperanças
que
surjam
ao
longo

dos horizontes ou polos de atração dos que mudam
em busca de uma sobrevivência mais feliz.
Não há em Minas, até os dias de hoje, e mais
intensamente entre aquêles que são do Centro-Sul,
quem deixe de se enternecer pelo trabalho dos
nordestinos que primeiro ocuparam, desbravaram,
desvendaram e entregaram à integridade do território
estadual uma região superior à terça parte do seu
todo. Não fôssem apenas essas razões de órdem
étnica e sociològica, que retraçam quadros onde há
berços e fogões de raízes comum e familiares,
estabelecendo vínculos nos destinos humanos,
outras teria eu, Senhor Presidente, como
representante de Minas Gerais, para prestar as
minhas melhores homenagens aos Srs. Senadores
que nesta casa representam o Nordeste Brasileiro,
pela vigorosa oposição que fazem ao alargamento
dos limites da SUDENE, mesmo que êsse acréscimo
seja apenas de dois mil quilômetros quadrados,
como é o caso do Município de Barreiro Grande,
situado em Minas Gerais e incluído no projeto pela
Câmara dos Deputados.
Essas superiores razões se abroquelam na
sincera convicção de que todos êsses nobres
Senadores se acham imbuídos por considerarem
êsse acréscimo de limites, além de perigoso
precedente, possível causador de distorções e
prejuízos às aplicações que vão ser feitas neste
grande território de nosso País.
Assisti e participei da discussão do projeto
quando de sua tramitação na Comissão de Finanças
e cujo relator o nobre Senador Clodomir Millet rendo
neste momento minhas homenagens e as do povo
mineiro pela segurança, comprensão, e alto espírito
de justiça com que se manifestou favoràvelmente ao
dispositivo sôbre Barreiro Grande.
Ocupo a tribuna, por isso, apenas
para dizer ao Senado e à Nação que o
território de Minas do Polígono das Secas
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também desejaria ter um lugar ao sol para despertar
e se aquecer, junto daqueles que, em idênticas
condições de destinação social, ecológica e humana,
já começam a sentir as melhorias que a SUDENE
está distribuindo.
Mas, Senhor Presidente, se não se trata de
prejudicar o Nordeste – e os mineiros não o fariam
nunca, porque isso implicaria em causar dano ao
próprio Brasil – seja-me então lícito formular algumas
serenas considerações a respeito.
Para melhor ordenar meus argumentos tenho
que fazer, porém, as seguintes perguntas: 1º) por
que Minas se interessa pela entrada de Barreiro
Grande na área da SUDENE? 2º) Por que os
eminentes Senadores do Nordeste se empenham
tenazmente em combater e rechaçar êsse pequeno
aumento dos limites atuais daquele órgão?
Senhor Presidente, consultei relatórios,
estudei os planos da SUDENE, tomei conhecimento.
de uma grande variedade de dados estatísticos
publicados por ela própria e outros órgãos, examinei
mapas rodoviários, procurei, como era preciso e é do
meu feitio, coordenar a visão de tôda problemática a
cargo dessa Agência Federal, no seu todo e à vista
das soluções a que ela deveria chegar, mas não me
disponho a incluir no meu discurso, tudo isso, para
não cansar o Senado.
Devo, porém, registrar, Sr. Presidente, que
desde 1964 até setembro do ano passado aprovou
essa Agência Federal 574 projetos de entidades
privadas, entre os quais cêrca de uma dúzia,
apenas, se referiam ao território mineiro, incluído no
seu sistema e que pelo seu baixo índice de
subdesenvolvimento,
apresenta
desequilíbrios
que o colocam em situação inferior a diversos
Estados do próprio Nordeste. Melhor será
observar, desde logo, que o Primeiro Plano Diretor
da SUDENE, com um total de recursos da
ordem de NCr$ 9.362.000,00, abrangendo o
triênio 1961/1963, destinou apenas para o norte

de Minas a insignificante quantia de NCr$
20.000,00 para abastecimento de água, o que dá um
percentual de 0,2% do total dos investimentos
distribuídos para todo o Nordeste sendo de notar
não ter havido qualquer alteração na execução
dêsse Plano.
Não foi a região mineira mais feliz na dotação
do Segundo Plano Diretor, pois embora elevada de
NCr$
20.000,00
para
NCr$
4.679.000,00,
correspondentes a 2,33 por cento do total
consignado ao órgão, nenhuma diretriz prioritária se
atribuiu a êsse reduzido percentual.
Os investimentos para o resto do Nordeste
subiram, no seu total, a NCr$ 200.473.000,00.
É chocante a diferença entre a relação dos
recursos consignados pela SUDENE ao Nordeste e
ao Polígono Mineiro para rodovias, energia e infraestrutura, respectivamente, nessa ordem: 19,97
(Nordeste) contra 12,22 (Minas), 40.65 (Nordeste)
contra 12,79 (Minas) e 84,40 (Nordeste) contra 36,22
(Minas).
Em relação à verba de Recursos Naturais,
Agricultura, Abastecimento e Programas Especiais, a
participação de Minas no Plano foi irrisória, não indo
além de 1,7 por cento.
Essa
explicação
deixa
claro
que
ùnicamente em dois planos – infra-estrutura e
recursos naturais – teria o território mineiro
merecido contemplação.
Evidentemente, houve desacêrto nessa
distribuição, o que deixa desfigurada a própria
filosofia em cujas linhas a SUDENE teria baseada a
sua criação. Essa filosofia não fugiria da
racionalização sob planejamento e execução
coordenada no sentido de assegurar aos
investimentos, dentro do sistema, uma distribuição
adequada e capaz de aumentar a eficiência dos
recursos.
Sem
dúvida,
isso
evitaria
que
a
ridícula parcela atribuída a Minas se tor-
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nasse inútil e sem influência sôbre o quadro de
atraso reinante em sua área.
Se examinarmos o Terceiro Plano Diretor
encontraremos as mesmas e minguadas dotações
para a Zona Mineira do Polígono. É certo que êsse
Terceiro Plano deu mais ênfase à rubrica Recursos
Humanos, certamente por considerá-los ao mesmo
tempo agentes e beneficiários do processo de
desenvolvimento. Mas, nenhuma conseqüência
prática surgiu dessa ênfase no que se refere ao
território mineiro, pois o investimento com êsses
recursos correspondeu apenas a um cruzeiro por
habitante para o Norte de Minas.
Não há dúvida que se considerou, mais uma
vez, em flagrante desprêzo dos princípios que
recomendam a prioridade na aplicação dos Recursos
Humanos, tão sòmente a baixa posição geográfica
atrabuída à área mineira do Polígono.
Falhou também êsse Terceiro Plano, que
aplicou no resto do Nordeste NCr$ 701.695.000,00 e
na zona de Minas NCr$ 21.190.000,00, num
percentual de 3,01%, sendo que no programa
relativo à indústria a Zona Mineira nada recebeu. Na
agricultura e abastecimento, o percentual de Minas
foi de 0,21%, num total de NCr$ 200.000,00 para
NCr$ 93.200.000,00, aplicados no resto da área ou
do sistema. Em Recursos Humanos, Minas recebeu
o ridículo percentual de 0,69%, ou sejam – NCr$
380.000,00, contra NCr$ 55.000.000,00 dados ao
restante do Nordeste.
Creio que não preciso prosseguir, Sr.
Presidente, na indicação de dados e percentuais
para provar que a SUDENE ainda não incorporou ao
seu sistema a área mineira do Polígono.
É conveniente lembrar que a Lei nº 4.869, de
1965, que aprovou êsse Terceiro Plano, fixou no seu
art. 18, § 3º, inciso VI, como de alta prioridade, a
localização do empreendimento em zona de fraco
desenvolvimento industrial e agrícola.

Parecia chegada a vez da área mineira
receber os benefícios da SUDENE, mas isso não
aconteceu, porque o Decreto nº 58.576, de 1966,
disciplinando os investimentos dêsse órgão
desprezou o critério prioritário daquela lei, atribuindo
a Minas apenas 10 pontos, enquanto ao Rio Grande
do Norte e Sergipe a base foi de 15 e o Maranhão e
o Piauí, de 20, limite máximo estabelecido no dito
decreto.
Tudo isso demonstra que não apenas a
SUDENE, mas também o próprio Poder Executivo
Federal corroborou para uma desigualdade iníqua
sob o aspecto econômico, de vez que o território ao
norte de Minas não oferece condições de atração
para os incentivos fiscais, tendo em vista os ínfimos
pontos a êle atribuídos.
Mais grave ainda é a situação quando se
defronta a realidade resultante dos cortes feitos
anualmente nas dotações, em obediência à política
de contenção do Govêrno Federal. Recebendo um
tratamento de baixa prioridade, por certo a região
mineira sofre ainda o maior sacrifício com os cortes
feitos em sua quota.
Perguntam-me alguns eminentes colegas a
quem cabe a culpa por êsse tratamento de migalhas
dispensado a Minas.
Minha preocupação, Sr. Presidente, não é a
de acusar, mas a de definir uma situação indigna
para o meu Estado. Minas não merecia êsse
desprêzo da SUDENE e dos que são responsáveis
pela execução dos seus Planos, pois que nunca
faltou ao Brasil, nem jamais entrou em disputas de
preferências econômicas com quaisquer Estados ou
regiões. Pode-se provar com abundância de dados e
subsídios estatísticos que Minas, em todos os
tempos, tem se sacrificado pelo progresso nacional.
Por certo que existem outros responsáveis pela
incúria da SUDENE em relação a Minas. Não
me interessa, porém, apurar quais sejam
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porque isso não repararia os prejuízos de Minas e do
País pelos erros cometidos.
Faltaria, porém, a um dever de justiça se não
declarasse que o Governador Israel Pinheiro sempre
se empreendeu por um melhor tratamento da
SUDENE a Minas, a tal ponto que criou para êsse
fim um grupo de trabalho denominado SUDEMINAS,
além de encarregar também o Conselho Estadual de
Desenvolvimento e o Banco de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais de cuidarem dos
interêsses mineiros junto àquela Agência Federal.
Tenho autoridade para fazer essa referência
ao Governador mineiro porque nenhum compromisso
político me prende a S. Ex.ª, que tem merecido, não
raro, severas críticas do MDB, cuja Comissão
Executiva Regional em Minas tenho a honra de
presidir.
Sr. Presidente, os elementos e subsídios
enunciados neste meu discurso constituem, sem
dúvida, uma cabal resposta à pergunta que de início
formulei, sôbre os motivos que interessavam a Minas
em participar dos recursos da SUDENE, mediante
investimentos na sua área territorial, incluída no
sistema dêsse órgão.
Por outro lado, a implantação dos planos da
SUDENE não pode prescindir do território mineiro,
pois que êste será o escoadouro natural da produção
do Nordeste, em busca dos mercados do Centro-Sul.
Sobretudo, Senhor Presidente, é preciso ainda
levar em aprêço que não existe, interna ou
externamente, economia que se baste a si mesma,
ou se possa considerar independente só por si. A
interdependência econômica é vínculo irrecusável
que funciona à feição de vasos comunicantes.
Nenhuma região, nenhum país pode produzir tudo o
que precisa. São vários os fatôres que o impedem:
diversidade
agrológica,
climática,
falta
de
transportes, de energia, de mercado con-

sumidor e outras condições exigidas. O intercâmbio
comercial, interno ou externo, é fator imprescindível
ao suprimento, pois sem êle nenhuma região ou
país, poderá assegurar uma economia bastante e em
condições de propiciar o bem-estar social, à base de
uma justa distribuição de renda.
Partindo dêsse reconhecido pressuposto, não
haverá meios de negar que a Rêde Rodoviária
Básica do Nordeste, dependente ainda de sua total
implantação, passará a funcionar como o maior fator
de incremento e progresso de entreposto já
constituído por Petrolina e Juàzeiro, respectivamente
em Pernambuco e na Bahia. É importante notar que,
para êsse ponto, de confluência e escoamento, vão
convergir:
– a rodovia formada pela BR-316 e BR-407,
que procedem de São Luís e Teresina;
– a PE-82 que, em Salgueiro, através da BR116 e da BR-232, ligará aquelas cidades a Fortaleza
e Recife, respectivamente, e por Recife e João
Pessoa e Natal;
– BA-130, de Paraíba a Salvador e Feira de
Santana.
Sabe o Senado que Petrolina e Juàzeiro estão
situados no extremo norte do trecho navegável do
São Francisco, enquanto que Pirapora, em
Minas Gerais, localiza-se no extremo sul dêsse
grande rio. Melhorada e aperfeiçoada a sua
navegação, Pirapora será o grande interposto sul de
que o Nordeste não poderá prescindir para o acesso
de que necessitará aos mercados nacionais do
próprio. Estado de Minas, da Guanabara, de São
Paulo, do Centro-Oeste e Sul, desde que se
disponha de ligação rodoviária com Belo
Horizonte e Brasília e de Belo Horizonte com o
trecho Montes Claros e Curvelo a BR-135, o que,
além de contribuir para o progresso do Norte
mineiro, dará ao Nordeste comunicação e acesso
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direto a Belo Horizonte e ao Sul de Minas Gerais,
sem necessidade de ser antes transposto o Estado
do Rio de Janeiro.
Êste acesso estender-se-ia a São Paulo e
Brasília, via Montes Claros – Pirapora e BR-40, sem
necessidade de passagem pelo Estado do Rio de
Janeiro, e São Paulo, nem mesmo por Belo
Horizonte. Haverá, ainda, maior facilidade de
distribuição de todo produto transportado pelo São
Francisco, desde o trecho inicial de sua navegação
em Petrolina, Pernambuco, até Pirapora, em Minas,
a uma distância de mil quilômetros.
Convém ressaltar ainda que o Sr. Ministro dos
Transportes tem procurado dar grande ênfase à
navegação fluvial e, assim, deve ser levado em
consideração que o São Francisco pode, a
curto prazo, assumir uma grande importância
nesse setor.
Ao regressar de sua viagem à Europa, depois
de eleito, o Sr. Presidente Costa e Silva, em discurso
proferido, teve ensejo de focalizar, a importância dos
transportes fluviais, que de perto examinou na
França, na Alemanha e em outros países. E em
verdade ninguém poderá dizer que a navegação
fluvial, feita em têrmos regulares deve ser
marginalizada ou substituída pelo transporte
rodoviário, pois isso implicaria no abandono
insensato e de efeitos onerosos, antieconômicos,
dás vias naturais de circulação dos produtos brutos,
da matéria-prima e de manufaturas.
Quem olhar para os países mais civilizados
verá que isso não se fêz em parte alguma do mundo,
sendo exemplo de tráfego intenso o Mississipi, nos
Estados Unidos, os Grandes Lagos e o São
Lourenço, no Canadá, o Elba na região de
Hamburgo, na Alemanha. O transporte fluvial
constitui mesmo, atualmente, objeto de planos de
expansão econômica em áreas de avançado
desenvolvimento, como ocorre, no sul da Europa,
onde o Mercado Comum Europeu está cons-

truindo um canal navegável que vai do Mediterrâneo
a Genebra.
Sabe-se que a própria SUDENE sempre teve
em vista alargar a fronteira agrícola do Nordeste, não
apenas por se tratar de um caminho natural à
solução dos problemas da região, mas sobretudo,
porque, sem essa base de raízes fundiárias, a sua
estratégia econômica sofrerá, de futuro, grandes
abalos, de efeitos ruinosos, quando o seu parque
industrial atingir o período inevitável da substituição
das importações, tese esta sustentada nesta Casa,
tantas e tantas vêzes, à luz de argumentos de mais
alta expressão, pelo nobre Senador Argemiro de
Figueiredo.
Essa meta de alargamento da fronteira
agrícola da SUDENE tem estreita correlação com as
necessidades que exigem a ampliação de seu
mercado interno, compreendido o sistema, do órgão
como um todo.
Ora, não há quem possa negar, por tudo isso,
que a Zona Mineira do Polígono deve ser
enquadrada na prioridade dessa estratégia, pelas
condições vantajosas que oferece às aludidas
ampliações, mas, principalmente, por se constituir,
irrecusàvelmente, em caminhos de saída inevitável
ou no escoadouro natural, rodoviário e fluvial de todo
o sistema econômico do grande e rico sistema
nordestino.
São estas as razões, Sr. Presidente, de ordem
meramente econômica e não de irrestrito interêsse
regional, que levam Minas a se empenhar pelo
soergufinento de suas terras incluídas na SUDENE.
Não são, portanto, razões que se compensam
de qualquer outro modo, pois refogem do particular
para o geral, visando à coletividade. São razões
superiores e que atendem, por isso mesmo, à
economia de todo o Brasil.
Minas não reclama um programa de
magnitude para essas terras, mas apenas
deseja
participem
de
um
sistema
de
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benefícios e investimentos que foi criado também
para elas, porque com elas e o Nordeste e não o
Nordeste sem elas deverá ser cumprido e executado,
em consonância com os altos objetivos que
inspiraram os criadores da SUDENE, sob o comando
do grande mineiro Presidente Juscelino Kubitschek.
Nada é mais agradável para Minas verificar,
por exemplo, o que ocorre com o Maranhão é o
Piauí, que tanto têm sofrido, faz longos anos, à
míngua de recursos indispensáveis à sua vida
econômica e que agora se beneficiam com
investimentos maciços de infra-estrutura, através da
COHEB, na implantação de hidrelétrica de Boa
Esperança e suas linhas de transmissão e rêde de
distribuição, obra que sòzinha poderá assegurar,
vantajosamente, o desenvolvimento dêsses dois
Estados. Como é agradável ver ainda que, no próprio
triênio 1968/70, estão previstos programas de
pavimentação da BR-315, de Santana a Picos, BR135, de São Luís a Peritoró, BR-407, de Picos a
Petrolina, rodovias que irão selar a integração do
Nordeste Ocidental na economia nordestina,
permitindo acesso normal para o Nordeste Oriental,
Petrolina, Recife e mesmo ao Centro-Sul e JuazeiroFeira de Santana, pela BR-116.
Com a imensa riqueza nativa que é o babaçu,
os Estados do Maranhão e do Piauí estarão, em
próximo futuro, graças à evolução tecnológica, em
condições de aproveitar a palmeira e o fruto, além
dos seus numerosos subprodutos, inclusive no que
se refere à energia termo-elétrica.
Por outro lado, como é também agradável
verificar que o Rio Grande do Norte e a
Paraíba já recebem melhorias em sua infra-estrutura,
de
transporte,
de
energia
elétrica,
de
telecomunicações, além das vantagens que levam
pela sua integração no sistema econômico
constituído, também, por Pernambuco e Ceará,
onde
a
industrialização
se
realiza
em

escala apreciável, com reflexos periféricos que
tornam cada vez mais forte êsse sistema.
Igualmente, Sr. Presidente, como é bom ver
Alagoas e Sergipe, já ligados a Recife e Salvador,
disporem de energia elétrica, abastecimento e
transportes.
O mesmo sentimento de alegria inspira o sul
da Bahia que embora, mais ou menos distante e
autônomo do conjunto econômico de Salvador,
prospera e cresce de importância com a BR-116 e
BR-101.
Repito, assim, Sr. Presidente, que muito justas
são as razões em que Minas se funda para a real e
efetiva integração nos benefícios da SUDENE das
suas terras incluídas no Polígono das Sêcas, cujos
limites datam de mais de trinta anos, sem qualquer
exclusão geográfica dêsse trecho mineiro nas
alterações que se fizeram posteriormente.
É preciso deixar bem claro: o que Minas
estranha, aquilo com que Minas não concorda, antes
mesmo de se falar em Barreiro Grande, é que as
terras do seu Polígono, com o seu grave estágio de
subdesenvolvimento, deixem de merecer da
SUDENE o tratamento compatível com a sua
extensão territorial e expansão demográfica e sua
problemática, muito distanciadas, na escala
distributiva dos recursos, dos Estados nordestinos,
que menos receberam dotações, as quais parecem
orientadas por um critério sem coerência nos
espaços geográficos de cada região.
Sr. Presidente, as mesmas razões já
invocadas, além de outras, justificam plenamente a
inclusão de Barreiro Grande no sistema da SUDENE.
Alegam que a anunciada implantação,
nesse Município, de uma fábrica alemã de aviões
poderá absorver grande soma dos incentivos
fiscais destinados aos investimentos do Nordeste,
mas
essa
suposição
não
tem
qualquer
fundamento aceitável, e isso porque: 1º) a aplica-
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ção de todo e qualquer recurso depende de
programas e planos prèviamente aprovados pela
SUDENE e órgãos que a controlam.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com todo o
prazer.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: –
Relativamente à Fábrica de Aviões Dornier, permitome dizer a V. Ex.ª que difìcilmente ela poderá ser
instalada no Brasil, de vez que fabrica aviões
obsoletos. Há uma gíria de aviação que aplicarei,
neste instante: "pernas-duras". Isto, em virtude de
certos aviões não possuírem trens de aterrissagem
escamoteáveis. De maneira que o argumento de V.
Ex.ª talvez não deva prevalecer. Entretanto, em
abono da tese de V. Ex.ª, informo que o Ministério da
Aeronáutica pretende estimular as indústrias
brasileiras que já operam neste País. Entre elas
estão a Fábrica Neiva, a Avitec e outras que
funcionam em São Paulo. Inclusive, do ponto de
vista estadual, no Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica, em São José dos Campos, já está
sendo fabricado o primeiro avião tìpicamente
brasileiro: o Bandeirante. Permita-me V. Ex.ª êste
ligeiro reparo ao seu alentado e sério discurso, que
estamos ouvindo com atenção, mas desejava prestar
esta informação, o que faço com absoluto
conhecimento de causa.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito
agradeço o aparte do nobre Senador Vasconcelos
Tôrres, sempre oportuno nas suas intervenções
neste Plenário, como agora acontece S. Ex.ª nos
trouxe uma informação sôbre a precariedade da
fábrica alemã a que me referi, mostrando, como eu
havia declarado, a improcedência da suposição feita
com base na instalação da mesma no Município de
Barreiro Grande.
Continuo,
porém,
Sr.
Presidente,
enaltecendo os motivos que, a meu ver, mos-

tram a validade dos argumentos contra tal instalação.
(Continua lendo.)
2º) a estratégia econômica adotada para
todo o sistema não pode admitir a distribuição
arbitrária de recursos só para determinados
setores em detrimento de outros; 3º) se porventura
não houvesse uma racionalização distributiva de
recursos, com favoritismos a quaisquer entidades,
por certo que os prejudicados usariam da
pressão
necessária
para
corrigir
essa
desvirtualização do sistema; 4º) se a simples
notícia de instalação de urna indústria em
determinado ponto de atuação da SUDENE
pudesse causar os receios alegados, então tôda a
distribuição de recursos estaria correndo riscos,
desde que eventuais competidores apresentassem
impugnações a respeito.
Em quinto lugar, tendo sido apresentada
subemenda pelo nobre Senador Clodomir Millet,
fixando o quantitativo mínimo de 5%, para aplicação
de recursos em cada Estado, não haverá
possibilidade de se instalar, em Barreiro Grande, um
conjunto industrial capaz de prejudicar as demais
Regiões do Nordeste.
O fato de Barreiro Grande localizar-se próximo
à Hidrelétrica de Três Marias em nada altera a
segurança na aplicação dos incentivos fiscais, não
só porque o fornecimento da energia é regulado por
critérios distributivos, elaborados a um prisma
econômico, como pelo fato de não ser admissível
qualquer concentração de indústrias no dito
Município, em face da racionalização imposta aos
investimentos da SUDENE, cuja ação administrativa
e de supervisão de toda a área a seu cargo não
seriam inertes a êsse imaginário complexo
absorvedor de recursos.
A Hidrelétrica de Três Marias, Sr. Presidente,
por intermédio da ,CEMIG, servirá a Minas, a Goiás,
a Brasília, ao próprio Nordeste, em certas áreas,
dando o mesmo exemplo de Minas em re-
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lação a outras usinas congêneres, isto é, fornecendo
para fora do Estado mais de 30% de sua produção.
O problema criado com a inclusão de Barreiro
Grande não se justifica, Sr. Presidente, por que as
realizações de ordem econômica só podem ser
admitidas em justos têrmos, sem hipóteses ou
conjecturas incabíveis.
Sr. Presidente, lamento divergir – e o faço pela
primeira vez, graças a Deus sem a mais leve
conseqüência e em oito anos de fraternal convívio –
do meu eminente colega e nobre amigo, Senador
Argemiro de Figueiredo, quando S. Ex.ª diz, em
discurso, no Senado, que Minas é um Estado rico e
poderoso, não precisando da inclusão de Barreiro
Grande na área da SUDENE.
Admito que isso tenha ocorrido, Sr.
Presidente, antes de 1930 e alguns anos depois,
quando Minas ainda mantinha apreciável posição
econômica. Mas já em 1964 sua participação na
renda nacional, que era antes de 12,6%, caía para
9% e continua descendo, enquanto São Paulo
atingia, nesse mesmo ano, a 40% e o Nordeste
ultrapassava a 16%, e isso desde 1960.
Com índices muito baixos de produtividade
rural e também de industrialização de produtos
agropecuários, sofrendo constante evasão de
recursos, além da emigração de sua mão-de-obra
qualificada, em todos os níveis, Minas atravessa uma
das mais graves crises de sua vida econômica.
É certo que suas riquezas minerais são
imensas e ainda recentemente foram descobertas no
Município de Porteirinha jazidas de minério de ferro,
estimadas pelos técnicos que as examinaram, em
mais de seiscentos milhões de toneladas de hematita
de alto teor. Também no Município de Rio Pardo de
Minas revelaram-se aos técnicos jazidas de
manganês
de
grandes
proporções.
Como,
porém,
explorá-las,
tão
distantes
se
lo-

calizam e se, para isso, seria necessário um
gigantesco complexo industrial, inclusive para a
construção de um sistema ferroviário? De mais a
mais, Senhor Presidente, a indústria extrativa, que já
existe no Quadrilátero Ferrífero de Belo Horizonte,
além de quase nada contribuir no campo fiscal, para
a Fazenda Pública Estadual, ocupa escassa mão-deobra, e a Minas só oferece, até o presente, um
tremendo predatório de suas terras.
Infelizmente, Sr. Presidente, é assim a nossa
política de minerais: enquanto na Austrália foi exigido
dos exportadores a construção de sete cidades, mil
quilômetros de ferrovias, usinas de pelotização a
curto prazo e siderúrgicas integradas a prazo longo,
no Brasil nada se reclama dos que se enriquecem
com os nossos minérios no sentido de propiciarem
compensações de ordem industrial.
A METAMIG, emprêsa estatal de Minas,
enviou ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio,
General Edmundo de Macedo Soares, em maio de
1967, importante documento fixando a posição do
Govêrno Mineiro no tocante à política de minérios e
localização de usinas siderúrgicas.
Nesse documento, que contém interessantes
sugestões, até hoje sem resposta, focalizam-se
soluções inadiáveis aos problemas.
É assim, Sr. Presidente, que o Govêrno
Federal trata o grande problema da exploração de
minérios de ferro, em nosso País.
Êles vão saindo para o exterior e só deixam as
marcas predatórias da sua extração, porque nada
fica em matéria de industrialização compensatória
para essa exploração.
Sr. Presidente, o alto volume da exportação de
ferro, que atingirá em breve a vinte milhões de
toneladas, constitui, assim, o maior tributo de Minas
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ao Brasil, graças ao grande montante das divisas
obtidas e que tão poderosamente contribuem para o
desenvolvimento econômico nacional, com reais
reflexos no progresso de todos os Estados.
Potencialmente, não há dúvida, Sr. Presidente,
Minas é rica, como ricos são os Estados, cada um
sob a sua característica econômica, inclusive a
Paraíba e todo o Nordeste. Pobre, porém, é Minas
no sentido realístico da riqueza aferida pelo
desenvolvimento econômico, a renda per capita, o
nível dos salários, o bem-estar dos trabalhadores e
de todo o povo, sem que seu Govêrno possa atenuar
a situação de dificuldades que o Estado atravessa,
contorná-la ou removê-la a prazo curto.
Ocupando o quinto lugar em extensão
territorial – 593.401 quilômetros quadrados – o
segundo em população, atualmente caminhando
para os doze milhões dentre os noventa milhões que
as mais recentes estimativas do IBGE anunciam
para o Brasil, Minas está numa triste, pobre e
singular posição de desamparo oficial.
Na verdade, Sr. Presidente, a política
governamental, muito certa e sábiamente iniciada
pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas, com a
criação de uma superintendência para o Vale da
Amazônia, adotou o sistema de agências para o
desenvolvimento econômico regional do País, hoje
constituídas pela SUDAM, SUDENE, SUVALE,
SUDECO, SUDESUL, está operando apenas na
zona sulina das fronteiras.
Quem olhar para o mapa do Brasil
verá que Minas ficou insulada, do ponto de vista
econômico, juntamente com o Espírito Santo e o
Estado do Rio, porém em pior situação, por lhe
faltarem as vantagens litorâneas e portuárias
dêstes últimos.
O nobre Senador Carlos Lindenberg
declarou há dias na Comissão de Finanças
que o Espírito Santo, com a política de

erradicação de cafeeiros, sofreu grande queda na
sua produção anual, que era de um milhão e
oitocentos mil sacas e na safra atual apenas de
seiscentos mil sacas.
O mesmo prejuízo ocorreu em Minas com
essa política, descendo o Estado, de três milhões de
sacas em 1960, para pouco mais de um milhão, no
atual período.
Resulta de tudo isso que a renda per capita de
Minas desceu para 194 dólares, passando do sexto
para o nono lugar, quase 66% menos do que a
nacional, estimada em 295, sendo inferior também à
do Nordeste.
Senhor Presidente, Minas empobrece dia a dia
e seu povo sofre as horas mais amargas de sua vida.
Existem, porém, para êsse povo, tradições que não
morrem, valôres históricos que renovam as energias
que se gastam e adormecem. Barreiro Grande seria
um incentivo a êsse revigoramento, nunca, porém,
um marco de dissabores, de mágoas contra os que a
isso se oporem. Minas quer o Nordeste sempre
próspero e feliz, nunca abandonado, nunca sem o
sol que sempre o aquece e a esperança que lhe dá
vitórias, nunca incompreendendo nem deturpando no
conteúdo de sua filosofia, do seu pensamento de
vida, do seu amor ao Brasil.
Minas prosseguirá na sua luta, corajosamente,
disposta a não cair aos ecos daquela voz que ainda
ressumbra dos sepulcros de uma oratória brilhante:
"Formosa província de Minas, porque desmaias sob
os céus de nossa Pátria?" (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Com a palavra o Senador Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estabelece a Constituição, em seu artigo
91, que compete ao Conselho de Segurança Nacional:
"I – O estudo dos problemas relativos
à
segurança
nacional,
com
a
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cooperação dos órgãos de informação e dos
incumbidos de preparar a mobilização nacional e as
operações militares;
II – Nas áreas indispensáveis à segurança
nacional, dar assentimento prévio para:
a) concessão de terras, abertura de vias de
transportes e instalação de meios de comunicação;
b) construção de pontes e estradas
internacionais, e campos de pouso.
c) estabelecimento ou exploração de indústrias
que interessem à segurança nacional;
III – Modificar ou cassar as concessões ou
autorizações referidas no item anterior."
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
segundo o noticiário divulgado através da imprensa e
das rádios, o Sr. Presidente da República reuniu, não
o seu Ministério, mas o Conselho de Segurança
Nacional, para traçar justamente a política que deve
seguir o Govêrno. Conforme nota divulgada, o
Conselho de Segurança Nacional, sob a presidência
do eminente Sr. Presidente da República, se reuniu
para examinar um documento que consubstancia os
estudos elaborados com a finalidade de realizar os
objetivos essenciais, com vistas ao desenvolvimento
sócio-econômico do País, e assegurar a realização
dêsses objetivos e sua salvaguarda.
Parece estranho, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que, ao invés de reunir o Ministério
que, em nome do Senhor Presidente da
República, executa a política dos fins do Estado,
se haja reunido o Conselho de Segurança para
traçar a orientação às metas que o Govêrno nacional
deve seguir.
Ao Sr. Presidente da República confere a
Constituição o supremo comando da coisa pública,
mas auxiliado pelos seus Ministros. Transferir a com-

petência de um órgão composto dos homens
responsáveis pelos diversos setores da vida nacional,
para um outro que tem por finalidade traçar a política
de base militar, parace-nos, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, que se pretende dizer à Nação, com essa
atitude, que o Govêrno que aí está, desconhecendo
completamente a sua formação e as suas finalidades,
quer apenas realizar uma administração que tem por
fim sòmente os objetivos militares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tal orientação
não só fere frontalmente as afirmativas do Sr.
Presidente da República e dos seus porta-vozes de
que realizam um govêrno civil, como, ainda, anula,
amesquinha e reduz à posição secundária aquêles
homens que, constitucionalmente, têm a função de
auxiliar o Chefe do Executivo, ou seja, os seus
Ministros de Estado.
Sr. Presidente, como observador da vida
nacional e integrante de um Poder que não apenas
tem a missão de elaborar leis mas também de estar
vigilante pela sua fiel execução, não podia eu deixar
de trazer aqui o meu protesto contra a deturpação do
sentido que se deve dar ao Govêrno.
Quantas vêzes o eminente Chefe do Executivo
já reuniu, êste ano, os seus Ministros para com êles
debater os problemas nacionais, formular e discutir
planos e traçar-lhes orientação?
Sua Excelência o Senhor Presidente da
República recebe um documento, segundo a nota, e
convoca o Conselho de Segurança Nacional para
discuti-lo e transformá-lo em meta do seu Govêrno.
Creio, Sr. Presidente, que tal fato é mais do
que suficiente para provar que não há, na verdade,
no Brasil um Govêrno civil: existe um Govêrno
dirigido por um Conselho de Segurança que
representa – embora composto de Ministros de
Estado – sentido eminentemente militar no trato da
política nacional.
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Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o meu inconformismo pela orientação que se vem
dando à ação governamental, que se transforma
cada vez mais em atividade do Conselho de
Segurança.
Que os responsáveis pela coisa pública,
sobretudo o eminente Marechal Costa e Silva,
compreendam que não é possível se submeta a
Nação, à deliberação, exclusiva de um órgão
constituído à revelia da manifestação popular, para
ditar aquilo que entenda deva ser bom ou ser melhor
para os destinos nacionais.
As metas governamentais devem ser expostas
à Nação – discutidas através dos órgãos
competentes, debatidas pelos ministérios, discutidas
nos plenários de tôdas as Casas Legislativas,
através da manifestação dos representantes do povo
legìtimamente eleitos a fim de que tenhamos uma
coordenação de idéias, de assuntos, de metas que
se conformem com os interêsses nacionais.
O meu inconformismo, portanto, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, com a orientação que tão-sòmente
revela um Govêrno sem rumo que define a
verdadeira política que se propôs realizar.
Que o Govêrno abra as suas portas e, ao
invés de feição nìtidamente militar, de preocupação
com exagerados conceitos de segurança, realize
uma obra que considere o bem-estar do povo.
Admita o Govêrno discussões livres, valorize os seus
Ministros, dê-lhes responsabilidade do cargo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao
manifestar o meu inconformismo com a atual
orientação do Govêrno, espero que os eminentes
responsáveis
pelos
diversos
setores
da
administração pública compreendam que não são
funcionários subalternos, mas que compõem um
Govêrno, que têm obrigação de levar a sério as suas
funções e exercê-las na plenitude que a Constituição
e as leis lhes asseguram.

Assim, a minha manifestação contra essa
forma de orientação governamental que não condiz,
evidentemente, com a imagem de um Govêrno
democrático. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Antes de conceder a palavra ao seguinte orador
inscrito, o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, a Mesa
consigna a honrosa visita ao Senado da República,
neste instante, dos eminentes Deputados da
República Federal da Alemanha Srs. Hedwig
Meermann, George Kliesing e Martin Hirsch.
(Palmas.)
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Tôrres.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES (não foi
revisto pelo orador.): – Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o Senado tem a sua atenção voltada
para o exame do projeto da SUDENE. Estamos,
assim, numa espécie de muralha de lamentações. O
Nordeste precisando da compreensão do Congresso
e a velha Minas Gerais querendo, também, participar
dos incentivos fiscais que a SUDENE proporciona.
Gostaria que todo o Brasil fôsse uma
SUDENE, Sr. Presidente, mas, por coincidência –
não li o horóscopo, mas hoje parece um dia de
lamentações – o Espírito Santo também chorou. Não
há um representante de Estado brasileiro, nesta
Casa que não tenha razões de sobra para relacionar
os seus queixumes, para apresentar as suas
reivindicações.
E eu, Sr. Presidente, que não li o horóscopo,
vou fazer côro, neste ambiente, para tratar
ràpidamente, porque meu tempo é curto, da situação
da Baixada Fluminense.
Como
o
Nordeste
está
em
pauta,
quero relembrar uma denominação dada àquela
Região do meu Estado – o Nordeste sem sêca,
a fim de comentar que, numa área de cêrca
de dois milhões de habitantes, há um percentual
imenso de nordestinos que para ali emigram,
vão para Caxias, para Nilópolis, para São

– 381 –
João de Meriti e para Nova Iguaçu. As estatísticas
demonstram que essa Região fluminense, no
momento, tem, na sua população, um contingente
nordestino apreciabilíssimo; inclusive, existem lá
filhos dêsses nossos irmãos do Nordeste, que, não
encontrando na sua Região condições adequadas e
mercado para trabalho afavelam-se naquela região
explosiva que é a Baixada Fluminense.
Estas minhas palavras servem de preâmbulo
para comentar o editorial de hoje do Jornal do Brasil,
intitulado "Os Severinos".
Severinos talvez seja uma alusão – o editorial
não fala – ao poema de João Cabral de Melo Neto,
"Vida e Morte Severina", onde se conta
espetacularmente a angústia do nordestino.
Êsses Severinos estão espalhados no meu
Estado e, hoje, o Jornal do Brasil sai a campo para
defendê-los numa descrição impressionante, que
representa um desafio. Pergunta o editorialista:
"Como colonizar a Amazônia, como fazer reforma
agrária em outros pontos críticos do Brasil, se ali,
perto da antiga capital da República, não foi possível
colonizar a Baixada Fluminense?"
Sr. Presidente, êsse editorial é – me permita
V. Ex.ª a definição que não sei se poderá se adaptar
ao que penso – belamente chocante. Belo, pela
realidade, chocante porque relaciona uma série de
dados que deixarão mal os administradores que
poderiam ter a seu cargo a tarefa de construir, à
ilharga da Guanabara, aquêle pretendido cinturão
verde, que até o momento não pôde ser efetivado.
Sr. Presidente, vou ler o editorial do Jornal do
Brasil, para que os Srs. Senadores dêle tomem
conhecimento.
É o seguinte:
"OS SEVERINOS
A pergunta é a seguinte: pode um
país
que
não
consegue
colonizar
a
Baixada
Fluminense
colonizar
o
Va-

le do Amazonas? Pode um país que não
consegue implantar uma reforma agrária em zona
privilegiada – espécie de quintal do Estado do Rio e
da Guanabara – executar uma grande reforma
agrária no Brasil em geral, mesmo colocando gente
mais competente no Ministério da Agricultura e no
IBRA?
O caso da Baixada é um problema
de
vergonha
para
o
Brasil.
Basta
um
pouco de vergonha para solucioná-lo. Incapaz
de renovação diante da concorrência de
outras áreas mais aparelhadas, a Baixada entrou na
sua
fase
decadente,
involuindo
para
a
produção de mosquitos nos manguezais e nos
riachos sufocados. Durante decênios da vida
republicana brasileira, a Baixada foi dêsses
problemas que afligiam a todos e não se
resolviam nunca. Depois da Revolução de
1930 foi feito o grande investimento saneador.
Pareceu, então, que o Estado do Rio e
o então Distrito Federal iam colhêr os frutos
de tão longa espera. No entanto, do ponto de
vista agrícola, o grande esfôrço resultou em pouco
mais que nada. Melhoraram, sem dúvida, as
condições sanitárias da Baixada, mas em lugar de
um plano amplo e fecundo de aproveitamento das
terras para fins de abastecimento, iniciou-se o
loteamento da Baixada para objetivos de fim de
semana.
Agora, a Baixada é um estranho monstro que
produz algumas laranjas e que mata de fome, de
verminose, de barriga-d'água e até de lepra: cêrca
de 300 leprosos perambulam pelas ruas de Duque
de Caxias. O estranho é o contraste entre o
desprêzo que se vota na Baixada à vida humana e o
progresso industrial da zona. Caxias, Nova Iguaçu,
Meriti e Nilópolis produzem todo um elenco de
manufaturas, em tôrno dos três importantes centros
que são a Refinaria Duque de Caxias, o Conjunto
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Petroquímico Getúlio Vargas e a Fábrica Nacional de
Motores. Se algum govêrno quisesse fazer alguma
coisa pelo milhão e meio de habitantes da Baixada (e
não apenas pelos poucos milhares empregados nas
indústrias) vale lembrar que a zona é cortada por
rodovias de importância nacional, como a
Rio-São Paulo e a Rio-Belo Horizonte, além de
ferrovias como a Central e a Leopoldina. Uma
reportagem do Jornal do Brasil de domingo dizia, da
Baixada: "Se o seu crescimento industrial fôsse
ordenado, com a montagem de fábricas nos locais
de maior aglomeração populacional, se o
aproveitamento
da
terra
fôsse
racional,
transformando a Baixada no Cinturão Verde dos dois
Estados,
o
quadro
atual
se
modificaria
substancialmente."
Em lugar disto, temos autoridades balançando
a cabeça e dizendo que a Baixada – também
socialmente explosiva – é outro Nordeste, como
se os problemas fôssem comparáveis. A
Baixada está, sem dúvida, povoada de Severinos,
isto é, de nordestinos que para cá migraram,
trocando uma miséria pela outra. Há na Baixada 800
mil Severinos e 100 mil filhos de Severinos, todos
rigorosamente sem escolas onde aprender a ler e a
escrever.
A Baixada pode ser um campo de treinamento
para o Govêrno, que pretende integrar o País inteiro.
Trate de reformar esta possibilidade de jardim, antes
de entrar em luta com a selva."
Quero, nesta oportunidade elogiar a atuação
do Dr. Nascimento Brito, diretor do Jornal do Brasil,
que não faz um jornal simplesmente carioca, mas um
jornal de dimensão nacional e que atenta para a
circunstância de que, em volta da Guanabara, há
uma população quase igual à do antigo Distrito
Federal. Basta dizer que êsses Municípios citados,

contam com 2 milhões de habitantes, excluídos os
de Magé, de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.
Totalizam cêrca de três milhões de almas.
Eu me congratulo com a direção do Jornal do
Brasil que, antes dêste editorial, já levantava todos
os problemas da baixada, numa outra reportagem
sôbre desníveis sociais naquela região fluminense.
Acentuava que êles são cada vez maiores e ilustrava
com fotografias cruéis – crianças sem escolas,
brincando em esgotos. A mortalidade infantil atinge a
índices alarmantes e, paradoxalmente, ali se
desenvolve uma indústria que não tem a sustentá-la
uma população sadia, como deveria ocorrer em
qualquer
planejamento
de
desenvolvimento
industrial.
Sr. Presidente, faço essa referência ao Dr.
Nascimento Brito porque sei que S. S.ª não quer ficar na
notícia do jornal, pura e simplesmente. S. S.ª deseja
desempenhar a função social que compete à imprensa
moderna e, no Jornal do Brasil, outra coisa não tem feito.
Êsses dois assuntos que acabo de ventilar – o
de hoje, que é cruel mas verdadeiro, e o de ontem,
um relatório frio – representam a imagem, o retrato
sem retoques do que realmente ocorre, repito,
naquela região cognominada "O Nordeste sem sêca".
E para me congratular com o Jornal do Brasil
que ocupo a tribuna neste instante, sem maiores
delongas, porque sei, Sr. Presidente, que meu tempo
está a expirar e fui prèviamente advertido disso.
V. Ex.ª vai me permitir também, Sr.
Presidente, que – ainda em matéria de jornal – eu
ressalte o que acaba de ser feito pelo Embaixador
João Dantas, Diretor do Diário de Notícias.
Na minha terra, o Diário de Notícias
tem
uma
edição
especial,
é
o
DN
Fluminense, mas nós, Deputados Federais
e Senadores, não podíamos lê-lo aqui em

– 383 –
Brasília. É um órgão que informa com seriedade,
com exatidão tudo que ocorre na velha província e
êsse serviço nós não podíamos obter porque a
edição circula restritamente no meu Estado. Agora, a
direção do Diário de Notícias acaba de tomar
providências e todos os Deputados Federais e
Senadores recebem, logo que chega o primeiro
avião com jornais do Estado da Guanabara, a fôlha
que nos atualiza a respeito de tudo que ocorre na
terra fluminense.
Eu elogiei o Jornal do Brasil, numa outra parte
do meu discurso, demonstrando justamente que a
imprensa carioca compreendeu que ela fêz uma
espécie de pioneirismo, na fusão, pois não se pode
separar o Estado do Rio da Guanabara. Não há
apenas intercomunicação, intervizinhança; há,
realmente, problemas comuns, que são abordados
por êsses órgãos informativos da opinião pública. V.
Ex.ª permita, portanto, que eu também enderece as
minhas congratulações ao Embaixador João Dantas,
à sucursal do Diário de Notícias, chefiada pelo Sr.
Expedito Quintas e pelo jornalista Quintas, seu
irmão, à direção fluminense do DN, através do chefe
de redação, o jornalista Nóbrega de Siqueira,
também ao Sr. Hélio Salles, um dos dirigentes do DN
fluminense, e ao Sr. Júlio Magalhães, chefe da
edição fluminense na Baixada, no Estado do Rio,
sediada no Município de Duque de Caxias.
Sr. Presidente, ao encerrar estas minhas
considerações, comunico a V. Ex.ª que enviei à
Mesa, no dia de hoje, os seguintes requerimentos de
informações:
Ao Ministério da Indústria e do Comércio –
Companhia Siderúrgica Nacional – sôbre a demissão
dos médicos Luiz Fernando Mendonça Ferreira e
José Carlos Mury Medeiros, do hospital da
Companhia Siderúrgica Nacional.
Ao Ministério da Indústria e do Comércio –
Instituto Nacional de Pesos e Medidas – sôbre
uniformização das medidas no Brasil.

A respeito, Sr. Presidente, posso informar que
existem três tipos de alqueire: alqueire fluminense,
alqueire
goiano,
alqueire
paulista.
Isso
provoca vários embaraços na administração.
Gostaria que o Instituto que regula a matéria me
informasse se está cuidando da uniformização das
medidas.
À Prefeitura do Distrito Federal: sôbre
transportes coletivos em Brasília.
Ao Ministério das Comunicações – DCT:
informações sôbre seus postos no Distrito Federal. E
aqui abro um parêntese, para dizer que um
telegrama expedido por um Senador ou um
Deputado para seu Estado – e não precisa ir
longe, para a Guanabara, por exemplo – está
demorando 4, 5 e até 6 dias; e quando chega, pois
na maioria das vêzes não vai ao destinatário. É
lamentável. Gostaria que o assunto me fôsse
respondido pelo DCT.
Ao Ministério dos Transportes – DNER: sôbre
a reconstrução da ponte na estrada Rio–Petrópolis,
ponte sôbre o Rio Meriti, no Município de Duque de
Caxias, no Estado do Rio. É a estrada de acesso a
Petrópolis – a União Indústria –, portanto, também a
Rio–Brasília.
Ao Ministério das Minas e Energia –
ELETROBRÁS: sôbre financiamento de curso de
especialização profissional no setor de energia
elétrica no Estado do Rio.
Ao Ministério das Comunicações – DCT: sôbre
a instalação de estação de telex, na Capital do
Estado do Rio de Janeiro.
Ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
– Conselho Nacional de Política Salarial: sôbre
fixação da percentagem de aumento que deverá ser
estabelecida para os empregados da Companhia
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro.
Ao
Ministério
da
Agricultura
–
Patrulha
Aérea
Agrícola:
sôbre
pulveriza-
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ção com inseticidas das plantações de banana no
Município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.
Essas plantações de banana estão sendo
atacadas por uma praga, a cigatoca, que está
dizimando por completo a bananicultura daquela
região sul do meu Estado.
Requerimento ao Ministro da Agricultura – e o
Sr. Ivo Arzua não vai ficar satisfeito, porque fiz a S.
Ex.ª 46 perguntas outro dia aqui e eu estou
formulando outras – sôbre doação de enfardadeira
de feno à Sociedade Melhoramento de Pastagens,
com sede em Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento ao Ministério da Educação e
Cultura – Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos – sôbre instalação de estabelecimento da
CNEG na localidade de Parque do INPS, em
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento ao Ministério dos Transportes –
DNER – sôbre o asfaltamento de trecho da estrada que
liga Cantagalo a Itacoara, Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento ao Ministério da Fazenda
pedindo informações sôbre a permanência dos
funcionários Júlio César Neves Coelho e José
Gordon Pereira no exterior, por prazo superior ao
previsto no artigo 37, § 1º, da Lei nº 1.711, de 28-101952. Êsses funcionários estão na Delegacia do
Tesouro há trinta anos, quando a lei determina que o
período máximo de permanência é de quatro anos.
Estimaria que o Sr. Ministro da Fazenda me
esclarecesse a respeito dessa anomalia que se está
verificando na sua Pasta.
E, Sr. Presidente, por fim, há um Projeto que
estou enviando à Mesa declarando de utilidade
pública o Real Gabinete Português de Leitura, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.

Sr. Presidente, dispenso-me de maiores
considerações porque sei que a hora do Expediente
está terminando, mas, quanto à primeira parte da
minha intervenção nos trabalhos de hoje, voltarei ao
assunto para comentar com maiores pormenores o
trabalho extraordinário que o Jornal do Brasil está
fazendo sôbre os problemas da Baixada Fluminense.
(Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Flávio Ribeiro – Lobão da Silveira – Clodomir
Millet – Sebastião Archer – Victorino Freire –
Petrônio Portela – Wilson Gonçalves – Duarte Filho –
Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – Teotônio Vilela – Rui
Palmeira – Arnon de Mello – Leandro Maciel – José
Leite – Antônio Balbino – Aarão Steinbruch –
Vasconcelos Tôrres – Milton Campos – João
Abrahão – Armando Storni – Filinto Müller – Bezerra
Neto – Ney Braga – Adolpho Franco – Celso Ramos
– Antônio Carlos – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Sôbre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo
Sr. 1º-Secretário.
São lidas e deferidas pela Presidência as
seguintes
COMUNICAÇÕES
Brasília, em 27 de agôsto de 1968.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª
que esta Liderança deliberou propor a substituição
do nobre Sr. Senador Ney Braga pelo
nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves, na
Comissão Mista do Congresso Nacional que dará
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 21, de 1968. (C.N.)
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Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Senador Manoel Villaça – Líder da
ARENA.
Brasília, em 27 de agôsto de 1968.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que
esta Liderança deliberou propor a substituição do
nobre Sr. Senador José Guiomard pelo nobre Sr.
Senador José Leite, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 21, de 1968. (C.N.).
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Senador Manoel Villaça – Líder da
ARENA.
Brasília, em 27 de agôsto de 1968.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que esta Liderança deliberou propor a
substituição do nobre Sr. Senador Adolpho Franco
pelo nobre Sr. Senador Duarte Filho, na Comissão
Mista do Congresso Nacional que dará parecer sôbre
o Projeto de Lei nº 21, de 1968 (C.N.).
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais alta estima e distinta
consideração. – Senador Manoel Villaça – Líder da
ARENA.
Brasília, em 27 de agôsto de 1968.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência
que
esta
Liderança
deliberou
propor a substituição do nobre Sr. Senador
Eurico Rezende pelo nobre Sr. Senador Milton
Trindade, na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº 21, de
1968 (C.N.)
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos
da
mais
alta
estima
e

distinta consideração. – Senador Manoel Villaça –
Líder da ARENA.
Brasília, em 27 de agôsto de 1968.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que esta Liderança deliberou propor a
substituição do nobre Sr. Senador Mário Martins pelo
nobre Sr. Senador Oscar Passos, na Comissão Mista
do Congresso Nacional que dará parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 21/68 (C.N.).
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos da mais alta estima e distinta consideração. –
Senador Aurélio Vianna – Líder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Encerrada a hora do Expediente.
Sôbre a mesa, requerimento de autoria dos
nobres Senadores José Leite, Júlio Leite e Leandro
Maciel, que será lido pelo Sr. 1º- Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.048, DE 1968
Requeremos à Mesa, que, na forma
regimental, seja designada uma Comissão de
Senadores
para
comparecer
à
Exposição
Agropecuária a realizar-se na cidade de Lagarto, em
Sergipe, na primeira semana de setembro próximo.
Brasília, 26 de agôsto de 1968. – José Leite –
Júlio Leite - Leandro Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Mesa designa os três representantes de Sergipe e
mais ainda os Senadores Flávio Brito, Pedro
Ludovico e João Abrahão, para representarem o
Senado na Exposição Agropecuária a realizar-se
naquele Estado, na cidade de Lagarto. (Pausa.)
Sôbre a mesa, projeto de autoria do nobre
Senador Vasconcelos Tôrres, que será lido pelo Sr.
1º-Secretário.
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É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 90, DE 1968
Declara de utilidade pública o "Real Gabinete
Português de Leitura", com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É declarado de utilidade pública o
"Real Gabinete Português de Leitura", com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Pretende o presente projeto reconhecer os
relevantes serviços prestados à comunidade lusobrasileira, por uma sociedade que, em seus 130
anos de existência, tem difundido a cultura.
Num rápido histórico de sua história, vemos
que o "Real Gabinete Português de Leitura" foi
fundado no Rio de Janeiro a 14 de maio de 1837,
com o nome de Gabinete Português de Leitura, por
um grupo de portuguêses, destacando-se, dentre
êles, José Marcelino da Rocha Cabral e Francisco
Eduardo Alves Viana.
Graças à perseverança dêsses e de outros
abnegados pôde a iniciativa florescer e desenvolver-se.
Em 12 de setembro de 1906, foi considerado
Real, por decreto do Govêrno de Portugal. É
Comendador da Ordem de Benemerência da
República Portuguêsa. Recebeu a Grã-Cruz da Ordem
de Instrução Pública da República Portuguêsa.
Foi considerado de utilidade pública pela Lei
nº 408, de 24 de novembro de 1949, no então
Distrito Federal.
Por suas salas passaram inúmeros vultos da
literatura brasileira, inclusive o imortal Machado de Assis.

Através
da
organização
de
cursos,
conferências e exposições, tem o Real Gabinete
Português de Leitura desenvolvido uma ação
cultural,
pedagógica,
cívica
e
informativa,
contribuindo sobre-maneira para o aprimoramento
das relações culturais Brasil-Portugal.
Atualmente conta com uma biblioteca que,
com seus 350 mil volumes, está entre as cinco
maiores do País, sòmente suplantada na Guanabara
pela Biblioteca Nacional.
Dado o vulto de suas atividades, tornam-se
necessárias
melhores
instalações,
maiores
investimentos. Assim, conforme relatório de sua
Diretoria, pretende ampliar suas instalações e seu
campo de atividades, criando, entre outras
coisas, um Centro de Estudos, de funcionamento
permanente, que contaria com cursos de extensão
universitária.
Até a presente data, o Real Gabinete
tem sido mantido por donativos de imigrantes
portuguêses.
Tendo em vista os benefícios prestados, e os
que poderá, ainda, nos trazer, é de justiça o
reconhecimento de utilidade pública nos têrmos do
presente projeto.
Sala das Sessões, em 27-8-68. – Vasconcelos
Tôrres.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
projeto lido será publicado e, em seguida, enviado às
Comissões competentes.
A Presidência recebeu respostas aos
seguintes Requerimentos de Informações:
– Nº 318/68, de autoria do Senador Lino
de
Mattos,
enviada
pelo
Ministro
do
Trabalho e Previdência Social (Aviso nº 494, de 248-68);
– Nº 710/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro da Fazenda (Aviso nº
332, de de 23-8-68);
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– Nº 729/68, de autoria do Senador Vasconcelos
Tôrres, enviada pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social (Aviso nº 495, de 24-8-68) ;
– Nº 835/68, de autoria do Senador Raul
Giuberti, enviada pelo Ministro da Fazenda (Aviso nº
333, de 23-8-68);
– Nº 881/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social (Aviso nº 496, de 26-8-68).
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 104/68, (número 1.376-B/68, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que aprova a Quarta Etapa do Plano-Diretor de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste,
para os anos de 1969, 1970, 1971, 1972, e 1973, e
dá outras providências, tendo:
PARECERES:
I – sôbre o Projeto (nºs 614, 615, 615-A, 615B, 615-C, 685 e 686, de 1968), FAVORÁVEIS, das
Comissões:
– de Constituição e Justiça
– de Projetos do Executivo
– de Finanças
– do Polígono das Sêcas (audiência solicitada
pela aprovação do Requerimento nº 988/68, do
Senador Rui Carneiro);
II – sôbre as Emendas
– de Constituição e Justiça (Parecer nº 685/68):
pela inconstitucionalidade das Emendas de
nºs 106 e 123; pela injuridicidade das de
nºs 103 e 104; pela inconstitucionalidade e injuri-

ridicidade da de nº 176; e com Subemenda à
Emenda de nº 83. Pela constitucionalidade e
juridicidade das demais;
– de Projetos do Executivo (Parecer nº
687/68):
pela aprovação das Emendas de nºs 2, 5, 13,
17, 22, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 60, 64, 67, 72,
76, 78, 84, 88, 92, 93, 96, 107, 113, 115, 120, 121,
122, 123, 125, 129, 131, 132, 133, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153,
155, 157, 164, 165, 166, 173, 199, 209, 210, 236,
236-A, 236-B, 253, 254, 256, 270, 271, 280, 283, 286
a 289, 298, 306, 307, 312, 316, 318, 319, 320, 321 e
336, Emendas nºs 1 e 2 do Relator; e, com
Subemendas às de nºs 1, 3, 4, 11, 14, 16, 18, 24, 26,
33, 34, 35, 45, 51, 68, 69, 70, 80, 81, 83, 94, 99, 100,
103, 104, 117, 118, 124, 126, 127, 128, 130, 134,
143, 144, 149, 154, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 200 a 208, 212,
213, 314, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224,
225 226, 227 a 231, 234, 257, 258, 260 a 263, 264,
268, 317, 308, 309 e 193; e pela rejeição das
demais;
– de Finanças (Pareceres números 688 a
691/68) :
pela aprovação das Emendas de nºs 2, 14, 16,
22, 24, 32, 39, 40, 44, 45 a 48, 50, 54, 56, 63, 64, 67,
76, 77, 78, 84, 92, 96, 113, 115, 117, 118 a 125, 127 a
134, 138 a 155, 157, 164 a 166, 172, 173, 175, 178,
83, 84 a 91, 193 a 199, 209 a 217, 219 a 221, 223 a
226, 236, 236-A, 236-B, 253, 254, 256, 257, 258, 260
a 267, 270, 271, 280, 283, 286 a 289, 298 a 301,
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306 a 312, 316, 318, 319, 320, 323, 330, 335, 336 e
337; Emendas de nºs 1 a 4-CF do Relator; com
Subemendas às Emendas de nºs 3, 4, 5, 10 a 13, 15,
17 a 21, 26 a 28, 33, 35, 36, 49, 51, 55, 59, 60, 61,
62, 68, 69, 70, 72, 80 a 83, 86, 88, 93, 94, 99, 100 a
105, 107, 126, 167, 178-A, 200 a 208, 227 a 231,
268, 314, 317, 322, 333 e 343; favorável à Emenda
2-R e às Subemendas às Emendas de nºs 1 e 34 da
Comissão de Projetos do Executivo e contrário às
demais;
– do Polígono das Sêcas (Parecer nº 686/68):
nos têrmos dos pareceres da Comissão de
Finanças.
Como estão chegando ainda requerimentos
para votação de emendas em separado, a Mesa vai
suspender, por alguns minutos, a Sessão, a fim de
que possam ser ordenados êsses requerimentos,
que são fundamentais para o encaminhamento da
votação.
Está suspensa a Sessão.
(Suspende-se a Sessão às 16 horas e 45
minutos e reabre-se às 17 horas e 45 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Está reaberta a Sessão. A discussão da matéria foi
encerrada na Sessão de 9 do corrente.
Estabelece o § 2º do art. 67 da Constituição
que, em se tratando de matéria dessa
natureza, o pronunciamento das comissões sôbre as
emendas será final, salvo se um têrço dos
membros da Câmara respectiva pedir ao
seu Presidente a votação em Plenário, sem
discussão, de emenda aprovada ou rejeitada nas
comissões.
Tem a palavra o Sr. Senador Aurélio Vianna.

O SR. AURÉLIO VIANNA (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, a comissão de Finanças
apresentou o seu parecer, que concluiu pela aprovação
das subemendas às Emendas nºs 3 – 4 – 11 – 12 – 13
– 19 – 20 – 21 – 17 - 18 – 35 – 36 – 68 – 88 – 69 – 70 –
80 – 81 – 94 – 100 – 5 – 15 – 27 – 28 – 49 – 55 – 59 –
60 – 61 – 62 – Ilegível – 82 – 86 – 101 – 102 – 105 –
93 – 107 – 167 – 178-A – 314 – 333– Ilegível – 343.
Aprovou as seguintes Emendas de nºs 14 – 24
– 50 – 54 – 56 – 63 – 323 – 330 – 335 – 337 – 308 –
309 – 310 – 311 e 1 a 4-CF.
Rejeitou a Emenda nº 16, que estava no capítulo
das aprovadas, e considero prejudicada a de nº 322.
Tôdas as emendas aprovadas pela Comissão de
Projetos do Executivo – 83 – o foram, posteriormente,
quando da sua análise, também pelas Comissões de
Finanças e Polígono das Sêcas, menos a de nºs 5, 13,
17, 60, 72, 88, 83, 107, que conseguiram, porém, serem
aproveitada como subemendas, com as quais o Relator
da Comissão de Projetos do Executivo já se manifestara,
favoràvelmente quando de sua discussão e votação na
Comissão de Finanças.
Emendas aprovadas pelas Comissões de
Finanças e Polígono das Sêcas e que não foram
pela de Projetos do Executivo:
Finanças: 14 – 16 – 24 – 34 – 4 Ilegível – 50 –
54 – 56 – 63 – 109 –323 – 330 – 335 – 337 – 308 –309
– 310 – 311 – 1 – 3 – 4 – 117 – 118 –124 –127 – 128 –
130 – 134 – 143 – 144 – 149 – 154 – 172 – 175 – 178 –
183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 –
193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 211 – 212 – 213 –
214 – 215 – 216 – 217 – 219 – 220 – 221 – 223 – 224 –
225 – 226 – 257 – 258 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 –
265 – 266 – 267 – 299 – 300 – 301.
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Polígono: A maioria dessas emendas foi
aprovada com subemendas, pela Comissão de
Projetos do Executivo, a saber:
14 – 16 – 24 – 34 – 45 – 308 – 309 – 1 – 3 – 4
– 117 – 118 – 124 – 127 – 128 – 130 – 134 – 143 –
144 – 149 – 154 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 –
188 – 189 – 190 – 191 – 193 – 195 – 196 – 197 –
198 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 219 –
220 – 221 – 223 – 224 – 225 – 226 – 257 – 258 –
260 – 261 – 262 – 263 – 264.
Ao todo, 55 emendas foram aproveitadas, das
79 aprovadas por aquelas Comissões e não
ratificadas, senão através de subemendas, pela de
Projetos do Executivo.
24 emendas – as de nºs 50 – 54 – 56 – 63 –
109 – 323 – 320 – 335 – 337 – 310 – 311 – 172 –
175 – 178 – 194 – 211 – 265 – 266 – 267 – 299 –
301 – 29 – 255, foram aprovadas por aquelas
Comissões e não aproveitadas pela Comissão de
Projetos do Executivo.
Foi aceita pela Comissão do Polígono das
Sêcas, com subemenda, a seguinte emenda
aprovada pela Comissão de Finanças: nº 54, que foi
rejeitada pela Comissão de Projetos do Executivo.
Das 269 rejeitadas pela Comissão de Projetos
do Executivo, as de Finanças e Polígono das Sêcas
mantiveram o parecer daquela Comissão sôbre 247,
rejeitando-as, portanto.
Subemendas às Emendas nºs 3 e 4

entendimentos, temos êste parecer que realmente, é
mais conjunto que setorial.
Houve diversas emendas que foram
aprovadas, com subemendas pelas Ilegível
Comissões. Procuramos saber quais a semelhantes,
quais as idênticas. Foi possível, então, fruto dêsse
trabalho a coordenação, a apresentação do parece
para que se cumprisse o dispositivo constitucional no
seu art. 67.
As subemendas às Emendas nos 3 e são
semelhantes, às vêzes com pequenas divergências
de redação.
A única diferença entre as duas subemendas é
que a Comissão de Finanças propõe a eliminação, da
subemenda da Comissão de Projetos do Executivo, da
palavras "cada exercício", que, na subemenda da nossa
Comissão, representava uma verdadeira redundância.
De acôrdo pleno, com a subemenda d
Comissão de Finanças.
Subemenda às Emendas nºs10, 11, 12, 13, 19, 20, 21
A Subemenda da Comissão de Finanças
engloba as Emendas nºs 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21,
para efeito de formular uma subemenda mais
consentânea com a técnica legislativa moderna.
É melhor, portanto, que a subemenda da
Comissão de Projetos do Executivo que só abarca a
Emenda nº 11.
Também, quanto ao § 2º do art. 8 há uma
pequena modificação redacional. O sentido e os
objetivos das duas subemendas é o mesmo, porém a
Comissão de Projetos do Executivo aceita,
prazerosamente, a subemenda da Comissão de
Finanças.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, houve
um trabalho coordenado entre as Comissões
de Finanças, do Polígono das Sêcas e de
Projetos do Executivo. Nós, os Relatores,
estivemos em permanente contato, inclusive
apreciando
os
trabalhos
realizados
nas
Subemenda às Emendas nºs17 e 18
outras Comissões e opinando sôbre os trabalhos
realizados
nas
suas
próprias,
Ouvimos,
A emenda da Comissão de Projetos do Executivo
inclusive, órgãos técnicos responsáveis pelos alterava o parágrafo único, do art. 28, in fine, dando-lhe a
Ministérios que aplicam a lei, e, graças a êsses redação aproveitada pela Comissão de Finanças
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e que é pràticamente a constante do inciso II, do jetos do Executivo, concordamos com a aprovação
parágrafo único, do art. 28, da subemenda da da subemenda da Comissão de Finanças. É mais
Comissão de Finanças, que englobou as Emendas explícita, mais clara.
nºs 17 e 18, dando ao artigo mais flexibilidade e
melhor ordenamento.
Subemenda às Emendas nºs 80 e 81
Não vemos porque alterar – alteração, data
vênia, que nada altera – a redação dada, em
A redação é quase a mesma. Prevalece a do primeira mão, pela Comissão de Projetos do
projeto do Executivo.
Executivo.
Leiamos os dois textos e os comparemos.
Subemenda à Emenda nº 33
Subemenda à Emenda nº 83
A subemenda da Comissão de Projetos do
Executivo é da mesma natureza e substância da
Qual a diferença entre as duas redações? –
emenda. Pode, portanto, alterar-lhe a forma sem Nenhuma. Portanto, somos por que se mantenha a
modificar-lhe a substância. Não vejo por que subemenda da Comissão que primeiro se pronunciou
substituí-Ia.
sôbre a matéria em causa.
Leiamos o § 2º do art. 46. E façamos a leitura
das duas subemendas. São semelhantes, quase
Subemenda à Emenda nº 94
idênticas, senão idênticas.
A redação encontrada pela Comissão de
Finanças é mais clara e mais condizente com a
Subemenda às Emendas nºs 35 e 36
nossa realidade. Pela sua aprovação.
A nova formulação, encontrada pela Comissão
de Finanças, atende aos objetivos da Emenda nº 36,
Subemenda à Emenda nº 99
do Senador Menezes Pimentel, que avoca os casos de
abalos sísmicos e outros fenômenos meteorológicos
A subemenda da Comissão de Projetos do
para justificar a apresentação da sua emenda.
Executivo está mais próxima do pensamento original
Já havíamos aceito essa nova formulação, do autor da emenda.
quando da apreciação dessas emendas na
Comissão de Finanças.
Subemenda à Emenda nº 100
Subemenda à Emenda nº 26

Subemenda à Emenda nº 51
Defendemos a redação, por ser mais explicita,
da subemenda da Comissão de Projetos do
Executivo.
Subemenda às Emendas nºs 68, 69 e 70
forma

Apesar de acharmos mais sintética a
encontrada pela Comissão de Pro-

Somos pela redação que lhe deu a Comissão
de Finanças.
E as outras, a que se refere o Parecer da
Comissão de Finanças apoiada na Comissão do
Polígono das Sêcas. Aceitamos o trabalho
da Comissão de Finanças, que complementa,
essencialmente, o trabalho da Comissão de
Projetos do Executivo; também, diga-se o mesmo
acêrca do parecer emitido pela Comissão
do Polígono das Sêcas. Do mesmo modo, essas
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Comissões aceitaram o Parecer da Comissão de
Projetos do Executivo, com a aprovação de suas
emendas e subemendas. Naturalmente, salvo os
destaques que os Srs. Senadores, na forma da
Constituição e do Regimento Interno, segundo já
pronunciamento do nosso Presidente, poderão fazer.
Não sei, Sr. Presidente, se desejariam os
nobres Senadores que fôssem lidas essas
subemendas às emendas que foram modificadas por
pareceres já publicados.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com prazer.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Sr. Senador
Aurélio Vianna, fui o Relator, na Comissão de
Finanças, da parte geral do projeto do IV Plano
Diretor da SUDENE. Quero, com estas palavras,
ratificar as declarações que V. Ex.ª acaba de fazer.
De fato, trabalhamos, aparentemente, em separado,
porque cada Comissão se reuniu de per si mas, ao
final, tivemos um entendimento, tanto eu como os
outros Relatores dos anexos financeiros, na
Comissão de Finanças com V. Ex.ª. Também fui o
Relator do Projeto na Comissão do Polígono das
Sêcas. E dêsse trabalho, a que V. Ex.ª faz
referência, sai, naturalmente, um resultado que nós
podemos recomendar à aprovação do Plenário desta
Casa. Evidentemente, não poderemos dizer que
fizemos tudo quanto desejávamos. Pessoalmente, fui
derrotado, na Comissão de Finanças, em pareceres
que dei. Se houver destaque, votarei de acôrdo com
o meu parecer, embora tenha assinado o parecer da
Comissão. Mas, Sr. Senador, o que importa é dizer
que o que vamos votar representa, realmente, o
pensamento das Comissões que, por fôrça
do Regimento, se manifestaram sôbre a matéria.
V. Ex.ª desempenhou uma tarefa hercúlea, porque
lhe coube, no final, a concatenação de todos
os elementos, para que pudesse o Senado, nes-

ta hora, estar bem informado sôbre a matéria que vai
votar. No que nos diz respeito, V. Ex.ª expressou,
realmente, o que aconteceu, e posso dizer que o
Senado pode louvar-se nas informações que V. Ex.ª
acaba de dar, porque são, justamente, as
informações que nós, da Comissão de Finanças,
como Relator, poderíamos trazer ao Plenário desta
Casa.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Muito
agradecido, nobre Senador Clodomir Millet, pelo seu
aparte, que esclarece ainda mais o nosso
pensamento.
Foram aproveitadas, pràticamente, tôdas as
sugestões apresentadas pelos nobres Senadores.
Naturalmente que não tôdas; inclusive algumas
sugestões de grande importância política e de
grande repercussão econômica não foram aceitas,
algumas delas por motivos que já foram expostos
nas Comissões competentes.
Tôdas as emendas oferecidas em Plenário
foram aceitas pelas Comissões, quando nelas
apresentadas, segundo entendimento do nobre
Presidente, cioso de cumprir, de acatar os preceitos
constitucionais, do que estabelece a Constituição
Federal.
Se os quantitativos que alteravam despesas
foram podados, a idéia-mãe, a idéia-central, a
sugestão para que obras importantes fôssem
realizadas nos diversos Estados que os nobres
Senadores representam – Estados do Nordeste – foi
aceita.
E assim, sem mutilarmos o projeto na sua
essência, na sua substância, sem ferirmos o
Orçamento Plurianual de Investimentos, que nós
aprovamos, dando-lhe o cumprimento necessário
para a execução dessa tarefa hercúlea de redenção
do Nordeste, transformando-o em zona integrada no
processo desenvolvimentista do País, procuramos,
dando o entendimento de que éramos capazes,

– 392 –
aprovar o que achávamos mais próprio com êsse
programa de desenvolvimento daquela zona do
nosso País.
Sr. Presidente, falam melhor as emendas e
subemendas aproveitadas, que as palavras dos
relatores. E o que verificamos, pelo que temos
ouvido até agora, pelo contato direto com os nobres
Senadores,
pelos
destaques
que
foram
apresentados, é que, no seu sentido genérico, os
pareceres das Comissões foram pràticamente
aceitos. E as pequenas discordâncias em números,
grandes talvez nas suas repercussões, essas serão
decididas, no momento próprio, pelo pronunciamento
dos Srs. Senadores, através dos seus votos.
Sr. Presidente, era o que tínhamos para dizer
como relator desta matéria na Comissão de Projetos
do Executivo, declarando mais que não recebemos a
colaboração dos outros Srs. Senadores – nós
colaboramos uns com os outros num sistema de
vasos comunicantes interessantíssimo, que, praza
aos céus, continue, como já vem de muito tempo
ocorrendo no Senado.
Não podemos deixar de agradecer a
colaboração dos técnicos dos Ministérios do
Planejamento e do Interior, da SUDENE e daqueles
outros que, não pertencendo a êsses quadros, se
aproximavam de nós e prestavam a sua ajuda,
através dos esclarecimentos necessários.
Queremos manifestar, também, os nossos
agradecimentos a diversos Srs. Senadores que, não
pertencendo àquelas Comissões, tinham interêsse
tão grande em colaborar. E êsse interêsse foi fator
decisivo para que, em tão curto tempo, pudéssemos
realizar êsse trabalho – que não é grande, mas é um
trabalho realizado conscientemente.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tendo
em
vista
os
pronunciamentos
feitos
e
nos
têrmos
do
art.
67,

§ 2º da Constituição, fica, ressalvados os
recursos de votação em Plenário, aprovado o
Parecer da Comissão de Projetos do Executivo, com
as seguintes alterações:
1) aprovadas as subemendas da Comissão de
Finanças às emendas: 3, 4, 10, 11, 12, 13 19, 20, 21,
17 e 18, 35 e 36, 68 e 88, 69 e 70, 80 e 81, 94, 100,
5, 15, 27, 28, 49, 55, 59, 60, 61, 62, 72, 82, 86,
101, 102, 105, 93 e 107, 167, 178-A, 314, 333, 126 e
343;
2) aprovadas as emendas nºs: 14, 24, 50, 54,
56, 63, 323, 330, 335, 337, 308, 309, 310, 311, 1 a 4CF, de acôrdo com o Parecer da Comissão de
Finanças.
3) prejudicada a 322.
Em votação o projeto.
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o
Sr. Senador João Cleofas.
O SR. JOAO CLEOFAS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na oportunidade em
que o Senado aprecia o IV Plano Diretor
da SUDENE ou, digamos mais apropriadamente,
a Quarta Etapa do Plano de Desenvolvimento
Econômico
e
Social
do
Nordeste,
seria,
realmente, necessário fôsse procedido a uma análise
dos resultados verificados na execução dos
três planos anteriores, a fim de que, através
da experiência acumulada no período relativo
àqueles
planos,
se
pudessem
processar
modificações, na sistemática e nos critérios
adotados, na votação do IV Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social.
Fui honrado, Sr. Presidente, com a designação
– pelos meus ilustres companheiros, os Srs.
Senadores Clodomir Millet, Manoel Villaça e Leandro
Maciel, relatores como eu na Comissão de Finanças –
de proceder a uma ligeira apreciação a respeito do
projeto. Espero fazê-lo de forma breve e sumária, mas
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de forma sobretudo a deixar acentuado que as
quatro linhas básicas que inspiraram a votação da
política de desenvolvimento do Nordeste, em 1959,
permanecem íntegras. Foram elas as determinantes
do extraordinário resultado verificado, até agora, no
planejamento a cargo da SUDENE, que constitui,
sem dúvida alguma, a maior experiência de
planejamento global realizado no hemisfério
ocidental, a maior experiência séria, continuada e
merecedora de todo o nosso aplauso.
As quatro linhas básicas que orientaram a
criação da política de desenvolvimento do
Nordeste assentavam, no incentivo à criação de
indústrias, numa política de diversificação da
agricultura
regional,
visando-se
a
criar,
sobretudo, uma agricultura sólida alimentar, no
deslocamento da fronteira agrícola da região
nordestina, até às terras úmidas do Maranhão,
no sentido de se aproveitar a corrente
migratória espontânea, que já então se fazia nos
Estados do Nordeste, submetida ao deslocamento
populacional para aquela zona de terras
úmidas e adaptadas à agricultura, e, por fim,
investimentos maciços pelo setor público para
criação de infra-estrutura consolidada, para fazer
prevalecer ou criar a estabilidade econômica de
incentivos industriais.
Os resultados alcançados, Sr. Presidente,
foram promissores. Não irei, aqui, analisá-los,
mesmo porque existe uma justificativa elaborada
pela SUDENE, uma ampla e minuciosa justificativa,
na qual se faz, até com louvável franqueza, se não
mesmo coragem, críticas a alguns pontos, a alguns
setores compreendidos no planejamento global da
região.
Quero, apenas, declarar, Sr. Presidente, que o
IV Plano Diretor deu ênfase especial a dois
aspectos fundamentais. O primeiro, relativo
ao aspecto pròpriamente social; o segundo,
relativo à incorporação da agricultura que
ficou, como sói acontecer num país de forma

variável, longo tempo relegado a plano secundário.
Sòmente a partir de 1965 é que foram estabelecidas
providências destinadas a estender incentivos fiscais
ao setor da agricultura e, ainda hoje, êsse setor
funciona de forma retardada em relação ao setor
industrial.
Outro aspecto simultâneamentre considerado,
benèficamente considerado pela atual administração
da SUDENE, foi aquêle que diz respeito ao amparo,
à assistência e ao financiamento da pequena e
média indústria. A pequena e média indústria, sem
dúvida alguma, são aquelas mais compatibilizadas a
ocupar mão-de-obra não categorizada e constituem
complementação para o funcionamento da grande
indústria.
De resto, Sr. Presidente, pode-se também
observar, como também confessa a justificativa da
SUDENE, que se criou, no Nordeste, um opulento e
forte parque manufatureiro, pois numerosas
indústrias estão, ali, implantadas. Criaram-se,
sobretudo, emprêsas de grande prosperidade
empresarial, mas não se incorporou, ao processo
produtivo, a massa de assalariados, se não, mesmo,
de desempregados, se não, mesmo, daqueles que
vivem no subemprêgo, que vegetam no subemprêgo
e, até mesmo, a numerosa população agrícola
existente na região.
Êste aspecto procura, agora, corrigir, de forma
vigilante e cuidadosa, a política adotada no IV Plano
Diretor.
Sr. Presidente, temos que exaltar, sob tôdas
as formas, essa orientação salutar, em relação ao
aspecto que diz respeito ao setor social. Pode-se
afirmar que o IV Plano Diretor contempla, com
recursos de maior vulto, aquêles serviços de
natureza social, básicos, porque referentes à saúde,
à educação e ao desenvolvimento, enfim, daquela
população marginalizada.
Não quero, Sr. Presidente, deter-me em
considerações mais amplas, mesmo porque a hora
vai avançada.
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No meu parecer, que proferi como
relator, deixei inserido quadros por demais
elucidativos, nos quais se verifica a expansão
sensível que tiveram os investimentos industriais e
a expansão reduzidíssima que tiveram os
empreendimentos agrícolas. Eles se situam, apenas,
em menos de 10% daqueles investimentos
industriais e êsses investimentos industriais, vale
referir, trouxeram, na realidade, proveito econômico
para a região, mas não têm sido capazes de
incorporar, ao processo de desenvolvimento, a
massa humana de menores recursos, a massa
humana desamparada, a massa humana, direi, com
certa rudeza, de miseráveis e de famintos existente
no Nordeste brasileiro.
As linhas gerais, do IV Plano Diretor estão
atentas a essa distorção que, na verdade, precisa
ser corrigida.
Agora, quero referir-me à parte relativa aos
investimentos no setor público. Êsses investimentos,
evidentemente, têm, como suporte, os orçamentos
públicos. Foram êles prèviamente fixados nos três
planos diretores executados até agora. Mas, temos
que dizer, com certa melancolia, com grande
desencanto, que os recursos votados, nos planos
diretores, estão sendo mutilados pelos Orçamentos
gerais da União. Citarei apenas, de relance, os
seguintes dados: no II Plano Diretor, as dotações
constantes para sua execução somavam duzentos e
oito mil e noventa e três cruzeiros novos; as
dotações liberadas ficaram entretanto em cento e
oitenta mil cruzeiros novos.
O mais desalentador é que, no atual III Plano
Diretor, cuja vigência termina, precisamente, neste
exercício, foram votados, na lei que o estabeleceu,
recursos para a sua execução, no montante de
setecentos e quarenta e um milhões de cruzeiros
novos. Os recursos, no entretanto, consignados nos
orçamentos gerais ficaram limitados a quatrocentos
e cinqüenta e cinco milhões de cruzeiros

novos, 60% dos recursos que os planos prevêem
como necessários para execução do Planejamento.
Isto vale notar nos Orçamentos gerais da União
porque os recursos recebidos pela SUDENE para
êste montante de 741 bilhões de cruzeiros estão
limitados apenas a 365 milhões de cruzeiros. Na
realidade, apenas a metade.
Então, não há como fugir à seguinte
conclusão: o próprio Govêrno, o Poder Executivo se
incumbe de desacreditar a execução dos Planos
para aqui enviados, e temos um exemplo, agora, por
demais significativo. Estamos, neste momento,
discutindo êste Plano Diretor que prevê, para 1969,
recursos no montante de 188 milhões e que,
incluindo a SUVALE e o DNOCS, se elevam a 367
milhões. No entanto, a proposta orçamentária reduz,
nesta mesma hora em que se vota o Plano, êste
montante para 312 milhões, compreendendo os três
órgãos.
É um duro e penoso dever que me assiste
referir-me a dados como êste que demonstram que o
primeiro que não acredita no planejamento que a
SUDENE executa, em bases tão altas e com tanta
lucidez, o primeiro a não acreditar é o próprio Poder
Executivo, através das suas autoridade financeiras.
Eis porque quero dirigir-me, em especial, ao
nobre Senador Nogueira da Gama, porque S. Ex.ª há
pouco, falou com a emoção de quem defende um
interêsse regional do seu Estado que julga, que
considera muito legìtimamente compatibilizado com
o interêsse geral do planejamento. S. Ex.ª se referiu
às minguadas dotações destinadas a Minas Gerais.
Neste Plano Diretor elas não são assim tão
reduzidas. Há dotações, nos diferentes setores, por
vêzes até maiores do que aquelas consignadas para
o meu Estado de Pernambuco.
Posso ler, para conhecimento melhor,
mais
objetivo,
do
nobre
Senador
Nogueira da Gama: nos programas a cargo
da
SUVALE,
em
saneamentos
básicos,
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são contempladas 31 cidades de Minas Gerais,
enquanto que, em Pernambuco, são apenas
contempladas 6 cidades. Na parte "Esgotos
sanitários", Minas Gerais é contemplada com 14
cidades, ao passo que o meu Estado é contemplado
com apenas 2 cidades.
Louvo o legítimo esfôrço do Senador Nogueira
da Gama em defender um pleito do seu Estado,
Mas, quero, aqui, ressaltar que não houve, de
maneira alguma, por parte da SUDENE, essa
preocupação exclusivista, em relação ao Estado de
Minas Gerais.
Posso citar outros dados. Existe dotação
para eletrificação, a cargo da CEMIG. Citei a
parte da SUVALE, cito, agora, a parte da
SUDENE e o abastecimento de água. Minas
Gerais, também, está contemplada com 33
cidades, e o meu Pernambuco com apenas
17 cidades. Não êstou considerando que
haja
tratamento
discriminatório,
em
relação a Pernambuco. É provável, talvez mesmo
certo, que as cidades referidas, em relação a
Minas Gerais, estejam com projetos elaborados
que permitam a execução dos serviços, logo
após a votação dêste Orçamento. Quis,
apenas, referir-me a êsses dados em relação
ao Nordeste. Outros elementos, entretanto,
podem ser mencionados como, por exemplo, o
seguinte: está embarcando, neste momento,
para a Inglaterra, o Ministro da Fazenda, a
fim de assinar um contrato de financiamento
externo, para a construção da ponte Rio-Niterói,
empreendimento, sem dúvida, altamente louvável.
Mas o financiamento externo dessa ponte, só êle, vai
atingir importância equivalente aos financiamentos
externos obtidos, através da SUDENE, para
aplicação em todo o Nordeste brasileiro.
Se fôssemos fazer uma análise detida, em
alguns aspectos, poderíamos destacar situações que
nos colocam em posição desfavorável.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Com honra para,
mim!
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Como V. Ex.ª
e o Senado tiveram ocasião de ouvir, referi-me a
planos anteriores, não ao plano futuro. Demonstrei,
com base nos próprios estudos da SUDENE, que,
efetivamente, Minas Gerais recebeu migalhas.
Refere-se o nobre colega aos planos futuros. Desejo,
sinceramente, de futuro, Minas Gerais venha a ser
reparada nas migalhas que recebeu até hoje.
O SR. JOÃO CLEOFAS: — Aliás, todos
formulamos o mesmo propósito. Poderia citar outros
dados, e o faço aqui, para o Senado, sem querer
tornar-me cansativo.
Quando se executava a Rodovia Presidente
Dutra, em 47/48, então, eu, Deputado Federal, e
Membro da Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, tive oportunidade de fazer um
levantamento cujo resultado levei àquele órgão
técnico. Sabém V. Ex.ªs o que demonstrava o
levantamento? Que os investimentos na Presidente
Dutra – Rio–São Paulo – atingiam montante superior
à soma de tôdas as aplicações, desde que foram
criados os serviços de defesa contra os efeitos da
sêca no Nordeste.
Donde se vê que, realmente, apesar de
meritório, apesar de fazer jus a todo o nosso irrestrito
apoio e aplauso, os programas a cargo da SUDENE
ainda não dispensam, para o Nordeste, aquela soma
que se supõe, aí fora, que são os recursos
canalizados pela Nação brasileira em sacrifício de
outras nações, em benefício da região nordestina.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Permita V. Ex.ª uma interrupção. Dado o término do
tempo regimental da Sessão, vou encerrá-la,
marcando outra, extraordinária, para as 18 horas e
40 minutos de hoje. V. Ex.ª fica inscrito desde já,
para continuar a sua oração.
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O SR. JOÃO CLEOFAS: – Atendo a V. Ex.ª
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Esgotada a hora regimental, vou declarar encerrada a
Sessão. Convoco os Srs. Senadores para outra,
extraordinária, às 18 horas e 40 minutos com a seguinte
ORDEM DO DIA
1
Continuação da votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 104/68 (nº 1.376-B/68,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que aprova a Quarta Etapa do PlanoDiretor de Desenvolvimento Econômico e Social do
Nordeste, para os anos de 1969, 1970, 1971, 1972 e
1973, e dá outras providências, tendo:
PARECERES:
I – sôbre o Projeto (de nº 614, 615, 615-A,
615-B, 615-C, 685 e 686, de 1968), FAVORÁVEIS,
das Comissões:
– de Constituição e Justiça
– de Projetos do Executivo
– de Finanças
–do Polígono das Sêcas (audiência solicitada
pela aprovação do Requerimento nº 988/68, do
Senador Rui Carneiro);
II – sôbre as Emendas
– de Constituição e Justiça (Parecer nº 685/68):
pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs
106 e 123; pela injuridicidade das de nºs 103 e 104; pela
inconstitucionalidade e injuridicidade da de nº 176; e
com subemenda à Emenda de nº 83. Pela constitucio-

nalidade e juridicidade demais;
– de Projetos do Executivo (Parecer nº
687/68): pela aprovação das Emendas de
nºs 2, 5, 13, 17, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 60,
64, 67, 72, 76, 77, 84, 88, 92, 93, 96, 107,
115, 120, 121, 122, 123, 129, 131, 132,
133, 138, 140, 141, 142, 146, 147, 150,
151, 152, 153, 155, 164, 165, 166, 173, 199,
Ilegível, 210, 238, 236-A, 236 253, 254,
258, 270, 271, Ilegível, 283, 286 a 289, 298, 306,
312, 316, 318, 319, 320, Ilegível, e 336,
Emendas nºs 1 do Relator; e, com Subemendas às
de nºs 1, 3, 11, 14, 16, 18, 24, 26, 33, 35,
45, 51, 68, 69, 70, 80, 83, 94, 99, 100, 103, 104, 1
Ilegível, 118, 124, 128, Ilegível, 127, 128, 1 Ilegível,
134, 143, 144, 149, 154, 1 Ilegível, 184, 185, 186,
187, 188, 1 Ilegível, 190, 191, 195, 196, 197, 1
Ilegível, 200 a 208, 212, 213, 214, 2 Ilegível,
216, 217, 219, 220, 221, 2 Ilegível, 224, 225, 226,
227 a 2 Ilegível, 234, 257, 258, 260 a 263, 2
Ilegível, 268, 317, 308, 309 e 193; rejeição das
demais;
– de Finanças (Pareceres nº 688 a 691/68):
pela aprovação das Emendas de nºs 2,
14, 16, 2 Ilegível, 24, 32, 39, 40, 44, 45 a 4 Ilegível,
50, 54, 56, 63, 64, 67, 76, 7 Ilegível, 78, 84,
92, 96, 113, 115, 11 Ilegível, 118 a 125, 127
a 134, 138 155, 157, 164 a 166, 17 Ilegível,
173, 175, 178, 83, 84 a 9 Ilegível 193 a 199,
209 a 217, 219 221, 223 a 226, 236, 236- Ilegível,
236-B, 253, 254, 256, 25 Ilegível, 258, 260 a 267,
270, 27 Ilegível, 280, 283, 286 a 289, 298
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301, 306 a 312, 316, 318, 319, 320, 323,
330, 335, 336 e 337; Emendas de nºs 1 a
4-CF
do
Relator;
com
Subemendas
às
Emendas de nºs 3, 4, 5, 10 a 13, 15, 17 a
21, 26 a 28, 33, 35, 36, 49, 51, 55, 59, 60, 61,
62, 68, 69, 70, 72, 80 a 83, 86, 88, 93, 94,
100 a 105, 107, 126, 167, 178-A, 200 a
208, 227 a 231, 268, 314, 317, 322, 333 e 343;
favorável à Emenda 2-R e às Subemendas
às Emendas de nºs 1 e 34 da Comissão de Projetos
do Executivo e contrário às demais;
– do Polígono das Sêcas (Parecer nº 686/68):
nos têrmos dos Pareceres da Comissão de
Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A, de 1968, na Casa
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que modifica dispositivo da Lei nº 4.908, de 17 de

dezembro de 1965, e transfere ações da União para
a ELETROBRÁS, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 656 e
657, de 1968, das Comissões:
– de Projetos do Executivo, com Emenda que
oferece, de nº 1, – CPE.
– de Finanças, com Emenda que oferece, de
nº 1 – CF.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65-B/68, na
Casa de origem), que aprova a Convenção Cultural
entre o Brasil e a República Popular Federativa da
Iugoslávia, firmada na cidade do Rio de Janeiro, a 11
de maio de 1962, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 651 e
652, de 1968, das Comissões:
– de Relações Exteriores e
– de Educação e Cultura.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 28 minutos.)

164ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 27 DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 18 horas e 40 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar, Passos –. Flávio Brito
– Edmundo Levi – Milton Trindade – Cattete Pinheiro
– Lobão da Silveira – Clodomir Millet – Sebastião
Archer – Victorino Freire – Petrônio Portela –
Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte
Filho – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Rúy
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – João Cleofas –
Pessoa de Queiroz – José Ermírio – Teotônio Vilela
– Rui Palmeira – Arnon de Mello – Leandro Maciel –
Júlio Leite – José Leite – Antônio Balbino – Carlos
Lindenberg – Raul Giuberti – Paulo Tôrres – Aarão
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna –
Gilberto Marinho – Milton Campos – Nogueira da
Gama – Lino de Mattos – João Abrahão – Armando
Storni – Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra
Neto – Ney Braga – Adolpho Franco – Celso Ramos
– Antônio Carlos – Guido Mondin – Daniel Krieger –
Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 50
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é sem debates aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Não há expediente a ser lido.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Continuação da votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 104/68, (nº 1.376-B/68,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que aprova a Quarta Etapa do PlanoDiretor de Desenvolvimento Econômico e Social do
Nordeste, para os anos de 1969, 1970, 1971, 1972 e
1973, e dá outras providências, tendo:
PARECERES
I – sôbre o Projeto (de nº 614, 615, 615-A,
615-B, 615-C, 685 e 686, de 1968), FAVORÁVEIS,
das Comissões:
– de Constituição e Justiça;
– de Projetos do Executivo;
– de Finanças;
– do Polígono das Sêcas (audiência solicitada
pela aprovação do Requerimento nº 988/68, do
Senador Rui Carneiro);
II – sôbre as Emendas:
– de Constituição e Justiça (Parecer nº 685/68):
Pela
inconstitucionalidade
das
Emendas
de
nºs
106
e
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123; pela injuridicidade das de nºs 103 e 104;
pela inconstitucionalidade e injuridicidade da
de nº 178; e com Subemenda à Emenda de
nº 83. Pela constitucionalidade e juridicidade das
demais;
– de Projetos do Executivo
(Parecer nº 687/68):
Pela aprovação das Emendas de nºs 2, 5; 13,
17, 22, 32, 39, 40, 41,. 44, 46, 47, 48, 60, 64,
67, 72, 76, 77, 78, 84, 88, 92, 93, 96, 107,
113, 115, 120, 121, 122, 123, 125, 129,
131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 157,
164, 165, 166, 173, 199, 209, 210, 236, 236-A,
236-B, 253, 254, 256, 270, 271, 280, 283, 286 a
289, 298, 306, 307, 312, 318, 318, 319, 320, 321 e
336, Emendas nºs 1 e 2 do Relator; e com
Subemendas às de nºs 1, 3, 4, 11, 14, 16, 18, 24, 26,
33, 34, 35, 45, 51, 68, 69, 70, 80, 81, 83, 94, 99,
100, 103, 104, 117, 118, 124, 126, 127, 128,
130, 134, 143, 144, 149, 154, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 200 a
208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221,
223, 224, 225, 226, 227 a 231, 234, 257, 258, 260 a
263, 264, 268, 317, 308, 309 e 193; e pela rejeição
das demais;
– de Finanças (Pareceres nºs 688 a 891/68):
Pela aprovação das Emendas de nºs 2,
14, 16, 22, 24, 32, 39, 40, 44, 45 a 48, 50, 54,
56, 63, 64, 67, 76, 77, 78, 84, 92, 96, 113,
115, 117, 118 a 125, 127 a 134, 138 a 155,

157, 164 a 166, 172, 173, 175, 178, 83 a 91, 193 a
199, 209 a 217, 219 a 221, 223 a 226, 236-A, 236-B,
253, 254, 256, 257, 258, 260 a 267, 270, 271, 280,
283, 286 a 289, 298 a 301, 306 a 312, 316, 318, 319,
320, 323, 330, 335, 336 e 337; Emendas de nºs 1 a
4-CF do Relator; com Subemendas às Emendas de
nºs 3, 4, 5, 10 a 13, 15, 17 a 21, 26 a 28, 33, 35, 36,
49, 51, 55, 59, 60, 61, 62, 88, 69, 70, 72, 80 a 83, 86,
88, 93, 94, 99, 100 a 105, 107, 126, 167, 178-A, 200
a 208, 227 a 231, 268, 314, 317, 322, 333 e 343;
favorável à Emenda 2-R e às Subemendas às
Emendas de nºs 1 e 34 da Comissão de Projetos do
Executivo e contrário às demais;
– do Polígono das Secas (Parecer nº 686/68):
Nos têrmos dos Pareceres da Comissão de
Finanças.
Tem a palavra o Sr. Senador João Cleofas,
para encaminhar a votação.
O SR. JOÃO CLEOFAS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, dizia, há pouco, que é indispensável um
esclarecimento definitivo no sentido de desfazer
equívocos ou uma suposição apressada, senão
mesmo tendenciosa, que se generalizou, até certo
ponto, em alguns setores de outras regiões do País,
de que o desenvolvimento do Nordeste se está
operando à custa do sacrifício de outras regiões.
Isto não se está verificando, Sr. Presidente.
Basta compulsar os dados relativos à arrecadação
do Impôsto de Renda e os depósitos efetuados pelos
contribuintes para efeito de gozar dos benefícios dos
arts. 34 e 18 dos Planos-Diretores da SUDENE.
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A lei faculta o depósito de 50% do Impôsto de
Renda, No entanto, só utilizou, até agora, essa
faculdade, um percentual que, sôbre o montante
geral da receita arrecadada, nesses oito anos de
vigência do Plano Diretor, não excede de 17%. Não
tem, assim, a menor repercussão, nem acarreta
maior diminuição no crescimento da receita geral da
União.
Outro ponto é aquêle que diz respeito a
suposições, igualmente tendenciosas, de que os
investimentos no Nordeste, os investimentos
industriais, estão sacrificando iniciativas idênticas
noutras regiões do País. Não, Sr. Presidente. Isso
não se verifica. Basta ter-se conhecimento de que o
montante
das
inversões
autorizadas
para
investimentos industriais no Nordeste, em oito anos e
meio de vigência, ou seja, até 30 de junho do ano
corrente,
situa-se
em
tôrno
de
NCr$
2.800.000.000,00, enquanto que, apenas para o
exercício último, para o ano de 1967, os
investimentos industriais que passaram sob o crivo
da Comissão de Desenvolvimento Industrial, a cargo
do Ministério da Indústria e do Comércio, atingiram à
metade daquela cifra encontrada para 8 anos e meio
de vigência dos planos de desenvolvimento do
Nordeste.
Êsses dados, Sr. Presidente, são por demais
elucidativos para desfazer os equívocos que se
procuram, tendenciosamente, generalizar.
O IV Plano Diretor da SUDENE, como há
pouco acentuei, procura dar ênfase especial ao setor
da agricultura, ao setor da pequena e média
indústrias, como, também, aos aspectos sociais do
planejamento.
Cuida, ao mesmo tempo, Sr. Presidente,
da análise da estrutura agrária nas zonas
canavieiras do Nordeste que, na verdade,
é uma estrutura agrária defeituosa. Cuida, no
louvável sentido de estabelecer uma diversificação
de produção agrícola, no louvável sentido de

buscar incremento da produção alimentar. E então
se vai arrimar num órgão criado em 1966, há dois
anos – o GERAN, órgão colegiado, em que se
associam o Instituto do Açúcar e do Ácool, a
SUDENE, o IBRA, o INDA e o Banco do Brasil. Não
sei se mais alguma outra entidade.
Sabemos como frágeis são as decisões
tomadas pelos grupos de trabalho ou por entidades
que se formam através de aglomerados como êste.
O certo seria fortalecer a estrutura e a autoridade do
Instituto do Açúcar e do Álcool, que tem funções
específicas próprias, para cuidar dos problemas de
aumento da produtividade industrial e, também, da
produtividade agrícola, e não buscar-se a criação de
um órgão que representa uma derivativa. Os
recursos do GERAN estão apenas especìficamente
atribuídos, como obrigação legal, ao Instituto do
Açúcar e do Álcool. Os outros órgãos devem
conceder recursos que não estão especificados e
que serão resultantes de convênios estabelecidos
com quantitativos dentro das possibilidades de
orçamento de cada um.
Pergunto, Sr. Presidente: numa hora em que
vemos que os recursos da SUDENE estão sendo
drástica, impiedosa e implacàvelmente reduzidos,
como acabei de demonstrar; numa hora como esta,
poderá a SUDENE, na sua alta, na sua patriótica
tarefa empreendida no Nordeste desviar maiores
recursos para aplicar no chamado GERAN? – Duvido
muito, Sr. Presidente. Por isso, tomamos a iniciativa,
os representantes do Nordeste, de apresentar
pedido de destaque para supressão de emenda que
visa a restabelecer uma proposta do Executivo,
condicionando os financiamentos, salvo os
de entressafra e comercialização para os
estabelecimentos agroindustriais do Nordeste, a
parecer, a decisão prévia do GERAN.
Ora,
Sr.
Presidente,
isto
importaria
numa
discriminação
para
os
estabelecimentos agropecuários do Nordeste, em
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favor das outras regiões. No sul do País, os
estabelecimentos
agroindustriais
dispõem
de
maiores recursos dos estabelecimentos de crédito,
dispõem de fundos específicos como o FINAME e
tantos outros, dispõem de muito mais facilidade de
acesso aos bancos.
De modo que ficariam os empregos
agroindustriais do Nordeste sujeitos a êsse freio, a
essa limitação.
Reconheço e proclamo que os objetivos que
inspiraram essa medida proposta no Plano Diretor da
SUDENE são os mais elevados possíveis. Visa-se,
dentro da sistemática de funcionamento do GERAN,
a estabelecer uma prioridade prioritária – permitamme a expressão rebarbativa – para a formulação de
projetos integrados, abrangendo a parte agrícola e a
parte industrial. Mas um conjunto agroindustrial se
compõe de diferentes equipamentos e pode
acontecer, e acontece invariàvelmente, que não haja
uniformidade na capacidade dos diferentes
elementos constitutivos do conjunto.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Pois não.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Além das
considerações que V. Ex.ª está fazendo, com
muita propriedade, sôbre o problema de
funcionamento através do GERAN, devo dizer
que, apesar da boa intenção por parte da SUDENE,
houve um êrro de perspectiva ao aplicar essa
intenção. Dou êste depoimento no Senado, porque
fui um dos colaboradores na formação do GERAN. A
finalidade do GERAN é apenas reformular e
racionalizar a agro-indústria do açúcar no Nordeste,
através de projetos específicos. Restringe-se ao
problema da estrutura da agroindústria do açúcar.
Quanto aos financiamentos que se pretenderia
deixar sujeitos a êle são aquêles corriqueiros,
que atendem ao processo de estrangulamento
da indústria. Então, não seria concebível que,

havendo um desequilíbrio numa caldeira ou numa
máquina qualquer durante, digamos, o período de
moagem, em que a fábrica está trabalhando e
precisa repor aquela máquina imediatamente – e o
preço de uma máquina ou caldeira todos nós
sabemos a quanto monta – fique o industrial sujeito a
uma apreciação do GERAN, dentro de um prazo de
90 dias. Depois, haveria ainda necessidade de o
projeto ser aprovado na SUDENE, depois iria ao
Instituto do Açúcar e do Álcool e, em seguida, a um
estabelecimento de crédito. Então, o que se ia criar
era mais um entrave burocrático a um
processamento que, hoje, anda normalmente em
todo o parque industrial do País. Quando consultei,
na semana passada, os industriais de açúcar do
Nordeste, em Alagoas, que representam cêrca de
95% da produção açucareira, todos êles foram
contra a pretensão da SUDENE e do GERAN. Nós
não podemos, portanto, legislar contra a vontade
daqueles que estão fazendo a economia básica do
Nordeste.
O SR. JOÃO CLEOFAS: – V. Ex.ª completa,
de forma lúcida e definitiva, o meu pensamento.
Vou, assim, encerrar, solicitando ao Senado a
votação do destaque para a emenda que
apresentamos. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Milton Campos, para
encaminhar a votação.
O
SR.
MILTON
CAMPOS
(para
encaminhar a votação – Lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
IV Plano Diretor da SUDENE, depois de proposto
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional,
veio ao Senado com uma emenda aprovada na
Câmara e que constitui o art. 94 do projeto ora
em debate. Determina êle que se inclua no
Polígono das Sêcas e, portanto, na área
de atuação da SUDENE, o Município de Barreiro
Grande, em Minas Gerais.
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Nesta Casa, foi apresentada emenda
supressiva do referido art. 94, e essa emenda teve,
por maioria de votos, parecer favorável da Comissão
de Finanças, ficando vencido o Relator, Senador
Clodomir Millet, acompanhado por dois outros
colegas, os eminentes Senadores Carlos Lindenberg
e Nogueira da Gama.
Vai, agora, o Plenário resolver a questão, isto
é, dizer se deve ou não ser incluído na área da
SUDENE o Município de Barreiro Grande.
Se se tratasse de pura reivindicação regional,
não seria razoável que o Senado o deferisse, nem a
estaríamos pleiteando. Se dela resultasse prejuízo
para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, não
seria um representante de Minas que a viria
defender. O Senado sabe que Minas tem créditos na
campanha pelo progresso nordestino, que com ela
tem contado e continuará a contar, não por mera
cortesia, mas por sentimento de dever patriótico.
Minas não tem só para si o privilégio de
amar o Brasil como um todo e de nêle integrar-se
entranhadamente. O sentimento nacional é um
traço do País inteiro. Mas a geografia mineira lhe
marca singularmente o destino de fraternidade
com os Estados irmãos, como centro geográfico do
Brasil. Merece ser repetida a expressiva descrição
feita pelo saudoso Prof. Nelson de Sena: "Neste
território, constituído por um conjunto de platôs mais
ou menos elevados e pelos quais se desenvolve uma
série de vales amplos, com ondulações variáveis de
terrenos, do alto de cujos cimos e montanhas
se descobre a mais bela e multiforme paisagem
natural, está o "centro geográfico do Brasil",
pois que pelas vertentes a que pertencem
os rios mineiros se liga o território de Minas aos
Estados irmãos do extremo-sul da República
e às vizinhas nações platinas, através da bacia
amplíssima do Paraná; e ao Nordeste brasileiro,
vinculando-se até ao remoto Piauí, nos pren-

de o vasto caudal do São Francisco – Rio e Vale
essencialmente brasileiros – que corre da Cascata
d'Anta, no Oeste Mineiro, ao seu desaguadouro final
da barra do Penedo, em costa alagoana, enquanto
para beira-mar descem, para a costa fluminense e
para os litorais capixaba e baiano, as nossas águas
do Pomba e do Paraibuna; e mais para o Norte
rolam, rumo ao Oceano, as correntes do Rio Doce,
do Jequitinhonha e do Rio Pardo. Os elos graníticos
e contínuos dos sistemas orográficos irradiam de
Minas, para os quatro pontos cardiais do País, outros
tantos braços de cadeias montanhosas que
cimentam a fraternidade brasileira, na independência
do meio físico em que vive a população mineira".
Dessa condição de centro geográfico, já
observei, noutra oportunidade, é natural que
decorram muitas conseqüências, não apenas de
ordem física e econômica, mas, também, de ordem
humana e política. O centro é, por definição, ponto
de convergência e nucleação, dando a idéia de
síntese,
de
dureza
e
de
estabilidade.
Econômicamente,
coloca-nos
em
situação
desvantajosa, longe dos primeiros pontos de contato
com os elementos de riqueza e de progresso que
vêm de fora, determinando um relativo isolamento e
tornando mais agudos os problemas da infraestrutura econômica, como os transportes.
Principalmente se nos lembrarmos de que não
somos apenas o centro, mas o centro montanhoso e
áspero, onde as comunicações se fazem mais
penosas. Quanto nos custa atingir o litoral em busca
dos mercados externos, tão necessários às
atividades da mineração, e mesmo os internos,
localizados em maioria na faixa litorânea!
Humanamente ou politicamente, o centro dá
as largas perspectivas, que habituam a ver as
paisagens num círculo abrangente e alcançam
os horizontes mais distantes. Não há a limitação
de um. trecho ou de um corte, mas a visão
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global. E daí vem a possibilidade da comparação
instantânea entre os altos e os baixos, os claros e os
escuros das paisagens circundantes, produzindo as
reações contraditórias, cuja síntese é o equilíbrio.
O equílibrio – eis o traço característico da
índole mineira e que é, ao mesmo tempo, sua glória
e seu drama. Porque o equilíbrio exige esfôrço
excepcional, em contraste com as facilidades dos
ímpetos,
dos
impulsos,
das
posturas
despreocupadas. É como o meio têrmo, onde
Aristóteles colocava a virtude, e que é, muitas vêzes,
posição apagada e odiosa, sob o impacto dos
extremos fáceis, brilhantes, especulares, e atraentes.
Quem se coloca nos extremos, conta com facilidade
sedutora, como a ilimitação, que seduz como a
liberdade, mas atrai como o abismo. No meio, há a
pressão dos lados, e surge a necessidade de reagir,
de medir e de compor.
Essas
considerações,
Sr.
Presidente,
destinam-se a afastar da posição ora assumida pela
Representação mineira qualquer traço regionalista e,
sobretudo, a idéia de que nos inspire o mais leve
desaprêço pelos interêsses do Nordeste. Nunca nos
cansamos de sustentá-los, porque êles constituem
um dos aspectos mais relevantes do interêsse
nacional. Mas, também, não vemos por que, em
nome do interesse nordestino, se há de desconhecer
a procedência da reivindicação mineira.
A SUDENE vem se desvinculando cada vez
mais da área das sêcas. O próprio Polígono das
Sêcas tem uma área de 935.000 km2. Entretanto, a
área brasileira de clima semi-árido é na verdade bem
mais reduzida. Segundo classificação corrente, o
clima semi-árido abrange uma superfície de cêrca de
425.000 km2, metade pràticamente do polígono legal.
A rigor, esta seria, do ponto de vista climatológico, a
área do Polígono. Não foi, portanto, o critério climático
que presidiu a fixação da área da SUDENE, es-

timada em 1.385.386 km2, abrangendo regiões bem
regadas, como o Maranhão, com os maiores índices
pluviométricos do País, a Zona da Mata nordestina,
Sergipe, o Recôncavo e a zona cacaueira da Bahia.
A área da SUDENE atinge o território baiano ao sul
do paralelo 18º, ao passo que as terras mineiras até
tal paralelo são abrangidas apenas parcialmente.
Também não foram os critérios geológicos que
inspiraram a fixação da área da SUDENE, porque,
de um lado, as condições da pequena área mineira,
cuja inclusão se pretende, são, sob êsse aspecto,
inferiores às de boa parte da região nordestina, e, de
outro lado, o Nordeste é rico em recursos naturais,
especialmente em metais não-ferrosos de alto preço
e ainda conta, para nosso gáudio, com boas
possibilidades petrolíferas.
Excluídos êsses critérios, podemos dizer que
foram motivações sócio-econômicas e um alto
sentido político que determinaram o tratamento
destacado dessa área-problema. Sob êsse ângulo, o
lógico séria até mesmo a inclusão, na SUDENE, de
tôda a área mineira ao norte do paralelo 18º, pois, aí,
as condições sócio-econômicas são semelhantes às
nordestinas e, às vêzes, desvantajosas. Creio que
não farei nenhuma revelação ao Senado dizendo,
como é sabido, que Minas Gerais é, atualmente, o
maior exportador de mão-de-obra do País, e é das
áreas mineiras em questão que partem em maioria
êsses emigrantes, fugindo das precárias condições
de vida de seu meio de origem.
Minas,
pela
diversidade
das
regiões
diferenciadas que a compõem, tem, também, sua
área-problema, que está a reclamar a atenção do
País nos seus planos de desenvolvimento nacional;
e essa área é justamente a que está contígua à zona
mineira já incluída no Polígono das Sêcas, como o
Município de Barreiro Grande. Por que não estender
até aí ação de um organismo federal destinado
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a desenvolver e integrar áreas exatamente daquele
tipo e daquela latitude?
Efetivamente, a SUDENE, não estando
limitada, hoje, ao drama das sêcas que tanto e tão
justamente comove os brasileiros, tem finalidades
mais amplas e mais ambiciosas, como a eliminação
de áreas-problemas e de vazios econômicos, a
elevação do índice de renda per capita, o
planejamento de um desenvolvimento harmônico do
País, a transformação da economia de subsistência
em economia de mercado, a criação de um grande
mercado consumidor, a demarragem das regiões
econômicas estagnadas. Com êsses critérios e
essas finalidades, a SUDENE não faria senão
cumprir o seu destino, se estendesse sua atuação à
pequena área mineira a que se refere o art. 94 do
projeto.
Mais ainda: essa providência ajudaria a
SUDENE a alcançar os seus verdadeiros
objetivos. Consistem êstes, em derradeira análise,
num desenvolvimento harmônico, que não se
obterá sem a interiorização das iniciativas e dos
benefícios. Ora, os investimentos aprovados até
aqui, na região visada, concentram-se em geral na
faixa litorânea, e isto por motivo explicável, pois
atua, no caso, como fator irrecusável, a via natural
de transporte que é o mar. Por isso mesmo, urge
procurar a interiorização do desenvolvimento, pois
é o interior dêste País continental que mais
reclama os estímulos oficiais. Precisamente a
inclusão de Barreiro Grande na área da SUDENE
seria um passo importante nessa interiorização,
com a conseqüência ainda de se contribuir para a
consolidação de Brasília, pela implantação de um
arque industrial relativamente próximo. Se a
interiorização é a justificação principal dos
sacrifícios que Brasília representa, por que não se
aproveitar êsse meio de consolidação da
nova Capital? De resto, a penetração no interior
do Nordeste encontra uma porta natural no
Norte de Minas, que o interliga com o Sul do País,

e daí o efeito benéfico que resultaria do
desenvolvimento da área norte-mineira.
Todo mundo sabe que uma das vantagens
imediatas da extensão pleiteada é a implantação, no
Barreiro Grande, de uma indústria aeronáutica do
maior interêsse para o progresso brasileiro. Dir-se-á
que ela poderia ser fixada na região atualmente
abrangida pela SUDENE. Mas isto acarretaria um
gasto suplementar estimado em NCr$ 20.000.000,00
em obras de infra-estrutura (estradas, aeroporto,
linhas de transmissão), que já existem em Barreiro
Grande. Num país pobre de capitais como o nosso, é
imperioso
aproveitarem-se
os
investimentos
existentes. Por que não os utilizaríamos para o
desenvolvimento nacional, em vez de deixá-los
ociosos?
Sente-se, em pronunciamentos que se têm
feito, o receio de que, com o acréscimo da área do
Barreiro Grande, haja, aí, uma concentração de
iniciativas, com prejuízo das demais regiões. Essa
absorção de recursos não seria possível, por falta de
condições no local para tanto. Mas, de qualquer
modo, seria fácil eliminar o inconveniente. Bastaria,
por exemplo, que se introduzisse em lei o limite de
aplicação em cada Estado. Já temos exemplo disso
na lei da Eletrobrás, que fixou em 30% êsse limite.
Concentração tem ocorrido, mas por motivos
naturais. Até 31 de dezembro de 1966, 70% dos
projetos aprovados se destinavam sòmente a três
Estados, num total de 218, em maioria na faixa
litorânea. Minas, nesse período, beneficiou-se,
apenas, com dois projetos, o que corresponde a
0,9% do total. Mas a importância dêsses dados é
relativa, não só porque o tempo permitirá a correção
dessas desproporções, como porque, de qualquer
maneira, os benefícios num local acabam
repercutindo favoravelmente na área toda e,
sobretudo, no Pais.
A verdade é que Minas, salvo na
área setentrional incorporada no Polígono das
Sêcas, está, como alguns poucos Estados,
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fora da proteção de organismos regionais de
desenvolvimento. Além daí, vem lutando com suas
próprias fôrças pelo incremento à sua economia. A
taxa de recuperação econômica, instituída com essa
finalidade em 1947, vinha produzindo recursos
próprios para o fomento imprescindível, mas cessou,
ultimamente, com a reforma tributária. Como quer
que seja, a sua acentuada diversificação geográfica
e econômica dificilmente lhe permite alcançar tôdas
as regiões de seu território. A zona Norte,
compreendida em parte na SUDENE e em geral com
características semelhantes às das demais áreas
pobres incluídas no organismo, reclama com
urgência estímulos especiais. Ela é a porta de
entrada
do
Nordeste
e,
entretanto,
está
subdesenvolvida, constituindo mesmo o grande vazio
econômico mais próximo dos principais centros do
País. Se, em vez de fomentar o seu progresso, como
o das demais áreas semelhantes, sôbre ela
estendermos
uma
ponte
entre
o
natural
desenvolvimento ao Sul e o progresso ora promovido
ao Norte, aquela área mineira ficará sempre como
panorama árido e triste – um panorama visto da
ponte.
A inclusão do Barreiro Grande na SUDENE
será um passo decisivo no desenvolvimento da
região, com resultados benéficos em tôda a área.
Daí o apêlo ao Senado, para que rejeite a emenda
supressiva do art. 94 do projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Com ressalva dos recursos de votação das
emendas, em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que concordam com o
projeto, queiram conservar-se como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
A Emenda nº 123 tem parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
De
acôrdo
com
o
art.
265
do
Regimento Interno, abrir-se-á discussão preli-

minar de constitucionalidade, tôda vez que a
Comissão de Constituição e Justiça argüir uma
proposição de inconstitucional.
Passa-se à discussão da emenda, quanto à
constitucionalidade.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que estão de acôrdo com a
Emenda nº 123, que tem parecer da Comissão de
Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade,
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está rejeitada a emenda, por inconstitucional.
Há vários recursos solicitando a votação em
Plenário de emendas, algumas aprovadas, outras
rejeitadas nas Comissões.
A Mesa adotou o critério de aceitá-los, mesmo
quando não subscritos por 22 Srs. Senadores, nos
têrmos estritos do art. 67, § 2º, desde que apoiados
por Líderes que representem aquêle quorum.
Fê-lo, porque esta é a tradição do Senado. O
Regimento Interno é referto, aliás, de dispositivos
que autorizam, em requerimentos, a representação
de bancadas partidárias pelos Líderes. Poder-se-ia
argüir que o texto constitucional, no caso, invalidou
êsse entendimento. Sendo esta a primeira vez em
que se configura a hipótese, a Mesa vai, se não
houver pronunciamento em contrário por parte do
Plenário, dar como aceitos os recursos e, até que se
adapte o Regimento à atual Constituição, vai
consultar a Comissão de Constituição e Justiça
sôbre a norma a ser adotada na espécie.
O primeiro recurso se refere à subemenda da
Comissão de Finanças às Emendas nos 93 e 107.
O SR. TEOTÔNIO VILELA (Pela ordem.): –
Sr. Presidente, apenas para esclarecer que o
destaque é para rejeição das emendas e
subemendas. Pediria a V. Ex.ª que esclarecesse o
Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Como o Plenário acaba de ouvir, o Sr. Senador
Teotônio Vilela pede à Mesa esclareça que, como
não havia possibilidade de pedir destaque para
rejeição, em obediência ao texto constitucional, mas,
sim, para votação, os Srs. Senadores que solicitaram
o destaque o fizeram, tendo como objetivo a rejeição
das emendas e subemendas.
Os Srs. Senadores que estão de acôrdo com
as emendas e subemendas, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estão rejeitadas.
Passa-se à votação da Emenda nº 324, de
autoria do Sr. Senador Leandro Maciel, igualmente
destacada, nos têrmos do art. 67, § 2º, da
Constituição.
Tem pareceres contrários, quanto ao mérito,
de tôdas as Comissões.
Tem a palavra o Sr. Senador Leandro Maciel.
O SR. LEANDRO MACIEL (para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, a Emenda nº 324, de
minha autoria, foi rejeitada pelo Sr. Relator do
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
Eu tenho nisso uma culpa. Na justificação, não
disse que não havia aumento de despesa. No IV
Plano Diretor da SUDENE, no Programa – Projetos a
cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, havia uma verba de quatro milhões: dois
milhões para 1969 e dois milhões para 1970.
A Câmara dos Deputados distribuiu esta verba
por três estradas, que não são do Plano Nacional
Rodoviário, mas do Plano Estadual de Estradas de
Rodagem.
Essa verba foi distribuída, igualmente, entre
os Estados de Pernambuco e Bahia, visando
a minha emenda, apoiada na solidariedade
nordestina, a retirar uma pequena parte da dotação
de quatro milhões e quatrocentos mil, destina-

da aos Estados de Pernambuco e Bahia, para a
construção da única estrada que o Departamento de
Obras Contra as Sêcas já iniciou em Sergipe.
Essa estrada está paralisada, há muitos anos,
à falta de recursos. Esta pequena verba destacada,
de quatrocentos mil cruzeiros portanto, não impedirá
que se faça a construção de estradas em
Pernambuco e na Bahia e permitirá, assim, a
conclusão do trecho de Poço Redondo a Canindé do
São Francisco, completando uma estrada única,
como dizia e acentuo, do Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, que se constrói em
Sergipe.
É, pois, justa a nossa pretensão. Não acredito
que as Bancadas de Pernambuco e da Bahia se
possam
levantar,
protestando
contra
uma
providência desta natureza.
Não é possível que a verba consignada, no IV
Plano Diretor da SUDENE, seja tão-sòmente
distribuída pelos dois grandes Estados, quando há
Estados menores que precisam de ser atendidos na
solução de seus problemas.
Apelo, assim, para os Srs. Senadores, apelo
para o Sr. Relator, no sentido de que seja aprovada
a minha emenda, concedendo-se ao meu pequeno
Estado verba tão pequenina para terminar uma
estrada que, há mais de 10 anos, se constrói
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em votação a Emenda nº 324, de autoria do
Sr. Senador Leandro Maciel, que tem parecer
contrário.
Os Srs. Senadores que concordam com a
emenda, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr. Presidente,
voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Está aprovada, com voto contrário do Sr. Senador
Aurélio Vianna.
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Em votação a Emenda nº 109, também
destacada, que tem parecer contrário, quanto ao
mérito, de tôdas as Comissões.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Senhor Senador Carlos Lindenberg,
para encaminhar a votação.
O SR. CARLOS LINDENBERG (para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, justamente, sôbre esta emenda tive
oportunidade, na Sessão de hoje, de expor, quanto
à. sua pertinência.
Não quero repetir, aqui, Sr. Presidente,
tomando o tempo dos nobres e eminentes
Senadores e desta Casa, os argumentos todos que
trouxe ao conhecimento dêste Plenário.
Entretanto, é de meu dever salientar, outra
vez, que a inclusão do norte do Espírito Santo na
área ou no Plano da SUDENE, em nada,
absolutamente nada, prejudicaria o Nordeste ou
os planos do Governo Federal, para o
desenvolvimento daquelas áreas do País, que bem
merecem o emprêgo de tôda e qualquer verba, todo
êste trabalho que se vem fazendo em benefício da
região.
O que não podemos compreender, porém, é
que, ali, ao lado, em zona perfeitamente idêntica, se
mantenha marginalizado Estado que, tanto quanto o
Nordeste, precisa dos incentivos para o seu
desenvolvimento.
Tive oportunidade de fazer ver a esta Casa
que o norte do Espírito Santo é perfeitamente igual
ao sul da Bahia, incluída no Plano da SUDENE, e
que, desde o inicio dêste Plano, temos pleiteado nele
a inclusão do Espírito Santo, justamente para que
êste não ficasse marginalizado como ora está.
Mas a verdade é que todos os
Estados da Federação têm tido a oportunidade

de se desenvolver; porém, ao Espírito Santo isto é
negado, para nós incompreensivelmente.
Disse que o Nordeste não seria prejudicado, e
não seria realmente, porque, primeiro, as verbas
votadas neste projeto não poderão ser modificadas
durante cinco anos. Daí se segue que não seria
tirada qualquer parcela para aplicação no Estado do
Espírito Santo.
Poderíamos ter uma parcela ínfima, no que diz
respeito aos incentivos. Esta medida, também, a
nosso ver, não prejudicaria aquelas emprêsas, já
funcionando no Nordeste e outras em organização.
Porque seria uma parcela tão ínfima, tão irrisória
que, de forma alguma, prejudicaria aquela região. Se
houvesse um pequeno prejuízo no desvio de alguns
incentivos para o Espírito Santo, parece-nos que,
ainda assim, seria justa a medida, porque, afinal de
contas, é, também, um pedaço dêste País.
A situação em que nos encontramos é de tal
desespêro, que chegamos à conclusão de que o
Espírito Santo é um Estado cada vez mais pobre, a
financiar outras regiões, já com meios para o seu
desenvolvimento. Isto porque aquelas poucas
emprêsas, ou mesmo pessoas físicas, que tenham
alguns recursos para empregar, para evitar um
fracasso futuro, se permanecerem no Espírito Santo,
terão que empregar êsses recursos nas áreas
beneficiadas, onde o seu dinheiro, o seu capital
tenha melhor remuneração. Não podemos concordar
em que uma emprêsa ou pessoa, que tenha
trabalhado a vida inteira, fique apegada àquele
Estado, quando o vê desaparecer e empobrecer,
cada vez mais.
Êle tem que prever o seu futuro, daí por que
se dirigem para os lugares onde há incentivo, onde
há capital, que ainda restam em nossa terra.
Por
todos
êstes
motivos
e
mais
aquêles, que tive ocasião, de expor a esta Casa,
é que volto a esta tribuna, pedindo aos
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eminentes Senadores que representam todos os
Estados do Brasil nesta Casa, com tôda a
sinceridade, que, nesta ocasião, pensem bem no
desespêro do espírito-santense, que poderão, com
seu voto, amenizar, sem prejuízo para suas regiões.
Além disto, admitamos uma hipótese.
Suponhamos que na outra Casa do Congresso
venha a ser mantido, como nós esperamos e
desejamos que seja, o art. 94 do projeto. Então, o
Estado do Espírito Santo, cuja emenda teria sido
rejeitada nesta Casa, perderia mais uma
oportunidade se, porventura, aquela outra Casa
resolvesse cancelar o art. 94 que, muito justamente,
incluiu o Município de Barreiro Grande na Lei.
Com estas palavras, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, renovo o meu apêlo na esperança de ver
o Espírito Santo afinal atendido, para que êle possa
continuar trabalhando pela grandeza desta Nação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. CLODOMIR MILLET: – Peço a palavra,
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o Sr. Senador Clodomir Millet.
O SR. CLODOMIR MILLET (pela ordem –
Não foi revisto pelo orador.): – Sr. Presidente, V.
Ex.ª anunciou a votação da Emenda nº 109, com
parecer contrário. Fui Relator na Comissão de
Finanças e votei a favor da emenda, mas fui
derrotado. A Comissão foi pela rejeição da Emenda;
subscrevi o parecer, sem qualquer restrição,
representando o pensamento da Comissão a que me
subordinei. No Plenário, quero declarar que dou meu
voto pessoal a favor da emenda, tal como o fiz na
Comissão (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de
Figueiredo, para encaminhar a votação.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (para
encaminhar a votação – Sem revisão do orador.):
– Sr. Presidente, como se viu pela brilhante alocução
do nobre Senador pelo Espírito Santo, pretende-se
ampliar a área de atuação da SUDENE além dos
limites previstos em lei vigente.
Fui, Sr. Presidente, o autor da emenda
supressiva – aliás, outros colegas o fizeram – do art.
94 do Projeto de Lei da SUDENE, que incluía o
Município de Barreiro Grande na zona de atuação da
SUDENE.
Agora,
o
eminente
Senador
Carlos
Lindenberg, com argumentos que, na verdade, dizem
respeito a Minas Gerais, obriga-me a defender
alguns pontos aplicáveis ao caso que já foi objeto de
longo discurso por mim pronunciado nesta Casa.
Sr.
Presidente,
nós,
nordestinos,
confessamos, como já o dissemos de outra vez, o
profundo constrangimento de estarmos, aqui,
forçados a estabelecer discriminações entre zonas
do País, cada vez que um Senador se levanta nesta
Casa, para pleitear uma obra ou serviço público no
interêsse do desenvolvimento da sua região, do seu
Estado, do seu Município.
A nossa vontade, Sr. Presidente, por espírito
de cavalheirismo, de solidariedade parlamentar e
pelo espírito de fraternidade que tem conduzido o
nosso rumo de discussão nesta Casa é ajudar, é
colaborar, porque respeitamos o interêsse dos outros
Estados nessa política de desenvolvimento.
Devemos confessar, nós, nordestinos, que
temos sofrido, não por meses ou por dias, mas por
séculos, a calamidade das sêcas que destroem todo
o esfôrço e a capacidade produtiva da nossa gente.
Portanto, Sr. Presidente, repito, devemos confessar
que temos amor a esta Pátria, interessa-nos o
desenvolvimento de todos os Estados, do extremoNorte até o extremo-Sul. Temos sentimento de
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brasilidade, e queremos ver nossa Pátria cada vez
maior e mais forte, para se impor no concêrto das
demais nações civilizadas e poderosas do mundo.
Temos, Sr. Presidente, constrangimento, nesta
hora, em nos opor à inclusão de emendas que
ampliam a zona de atuação da SUDENE. E por que
o fazemos, Sr. Presidente? Nós o fazemos, porque
êsse sofrimento de séculos sensibiliza a Nação
inteira. A sêca de 1958 foi das maiores calamidades
que já desabaram sôbre o Nordeste. Perderam-se
rebanhos; mulheres e crianças morreram de fome. É
uma zona sem possibilidade, a não ser um esfôrço
extraordinário, com atendimento forte do Poder
Público para a consolidação de uma economia,
mesmo a economia agrária, que evita a fome, que
evita a desgraça. Nem essa economia de
subsistência é possível se tentar sem um esfôrço
dessa natureza, Sr. Presidente.
Quando nós apelamos, na sêca de 58, depois
de séculos de sofrimento, o Governo sensibilizou-se,
o Congresso sensibilizou-se, todos os podêres
públicos se levantaram, bem como tôda a Nação,
comovida com o sofrimento secular do Nordeste, e
foi instituída a SUDENE. A área do Polígono foi
delimitada por lei; obedeceu, em parte, na verdade,
às influências geo-econômicas, às influências da
sêca, à incidência do flagelo climático. Mas, para
faze-lo, Sr. Presidente, era preciso, dentro da
planificação de técnicos –, não fomos nós que o
fizemos – incluir alguns Estados, como o do
Maranhão, Estado de zona úmida, zona onde não
falta chuva, zona onde não há sêca. Foi preciso
incluir um Estado, e por quê, e para quê? Aí estão os
técnicos da SUDENE, para esclarecer o problema.
Aqui vejo o Senador Clodomir Millet levantando-se
contra essa tese, como se se pudesse excluir o seu
poderoso Estado, o seu grande Estado, o seu rico
Estado, do Plano da SUDENE.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Permita-me.
Não me levantei contra a tese.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Por
que foi incluído o Estado do Maranhão? Não porque
houvesse miséria, fome, como nos demais Estados
nordestinos. Mas por que o Maranhão, por ser de
terras úmidas, de terras boas, de terras férteis, onde
não havia o flagelo climático e por estar nas
proximidades da zona do Polígono, da zona sêca
propriamente? Foi incluído para servir de arrimo às
populações que se deslocavam da região sêca para
aquela unidade, foi para servir de amparo aos
nordestinos famintos, de amparo aos que se
deslocavam – homens, famílias inteiras – de nossa
região para lugar mais úmido, em que o trabalho
poderia ter efeitos mais produtivos. Eis a razão.
Por outro lado, pretendia-se criar, no
Maranhão, um núcleo de colonização de nordestinos,
para que êstes tivessem amparo permanente. Falouse até no deslocamento populacional, a que me
opus, porque a Constituição de então determinava
que o Govêrno resolvesse, através de processos
técnicos e mantendo o principio da fixação do
homem à terra, o problema nordestino.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Opôs-se V.
Ex.ª a que os nordestinos fôssem deslocados, em
têrmos compulsórios.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr.
Presidente, não queríamos admitir que uma região
sêca, que a Região Nordeste, que os Estados mais
sujeitos à influência climática fôssem despovoados
pelo Maranhão, como pretendia, inicialmente, o
inspirador da SUDENE, o eminente técnico, o
grande economista Celso Furtado. Queria que o
Govêrno resolvesse – repito – como a Constituição
o determinava, resolvesse o problema pelos
meios técnicos possíveis, já adotados e praticados
em outras nações, mas sem o deslocamento
populacional. Contudo, precisava o plano de incluir
o Maranhão por ser mais próximo da
zona flagelada, uma zona de terras úmidas
e férteis, como acabei de dizer, porque, ali, haveria

– 410 –
o amparo às populações que se deslocassem, e
seria, também, um centro de produção, capaz de
atender, imediatamente, à fome, à miséria e à
desgraça que, de tempos em tempos, assola a
região nordestina, a região do Polígono das Sêcas.
Agora, Sr. Presidente, por que nos opormos a
esta ampliação?
Porque êste sofrimento secular nos dá o
direito de gritar e pedir à Nação, ao Govêrno e ao
Congresso que não retirem a essa gente faminta, a
essa gente desgraçada, de sofrimento secular –
quero repetir – que não nos retirem aquilo que já
nos deram, para que possamos desenvolver as
nossas atividades com mais segurança, com mais
estabilidade, para que não sejamos marginalizados
dos frutos da civilização. Mas, agora, esta ampliação;
por quê e para quê, Sr. Presidente? Para diminuir,
minguar aquilo que é assistência aos miseráveis
nordestinos?! Nós queríamos ver o progresso do
Espírito Santo, de Minas Gerais, de todos os Estados
do Brasil, de norte a sul.
Com que emoção, nós, nordestinos, vimos
aqui o Congresso inteiro levantar-se, apoiando o
projeto da SUDENE. Foi o Rio Grande do Sul, foi o
Espírito Santo, foram todos os Estados. E agora, Sr.
Presidente, ampliar significa negar.
No meu discurso, modesto, quando apresentei
emenda supressiva do art. 94 do projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados, eu justifiquei plenamente
porque o fazia. A discriminação e configuração do
Polígono das Sêcas não foi traçada por nós, mas, sim,
pelos técnicos. Estão ali os Estados envolvidos no
Polígono das Sêcas, está a região tôda, em obediência,
em parte, às condições climáticas, em parte às
condições geológicas, às condições políticas, ou às
condições sociais. Nós não entramos nisso, foi a
técnica; foram os criadores da SUDENE.
E
agora,
com
que
emoção,
Sr.
Presidente,
eu
vejo
levantarem-se
três
grandes figuras desta Casa, que merecem os

nossos aplausos, as nossas homenagens, pela
inteligência, pela cultura, pelo poder moral que
inspiram a todos nós, pela respeitabilidade, pela
tradição de vida pública honesta, digna e elevada, os
Senadores Carlos Lindenberg, Milton Campos e
Nogueira da Gama, homens a quem, mesmo nos
opondo a certos de seus pontos de vista, temos o
dever, como o fizemos agora, de ouvir
silenciosamente. Não foram perturbados por nenhum
aparte nosso. Não quisemos aparteá-los, numa
homenagem a essas grandes figuras, que não são
de Minas Gerais, porque nós, brasileiros, as
reivindicamos para os nossos Estados, para nossa
Pátria! São homens do Brasil, e não de Minas
Gerais, apenas (Muito bem!), nem do Espírito Santo,
o nobre Senador Carlos Lindenberg!
O problema é complexo. Devemos ficar tão
cientes do que há em tudo isso, que darei uma
notícia ao Senado que vai, naturalmente,
escandalizar a muitos: o que há, em Minas Gerais, é
Minas contra Minas! São 42 municípios mineiros que
não querem nem ouvir falar disso, Sr. Presidente!...
Estão aqui, dentro dêste envelope, inúmeros
telegramas de Minas, demonstrando que 42
municípios se opõem á aprovação do art. 94 do
projeto da SUDENE!
O problema é sério. Admiramos o patriotismo
dos mineiros, rendemos homenagens ao seu
esfôrço, mas não é possível deixar que os mineiros,
que gritam hoje ao nosso lado, ao lado dos que têm
fome e têm sêde, nos influenciem, no sentido de que
alteremos um plano traçado pelos técnicos, para
atender ao sentido da prosperidade, ao anseio justo
e natural de prosperidade, que tem Minas Gerais e
tem o País inteiro.
Está, ainda, em minhas mãos o telegrama do
Ministro do Interior, recebido, também, pelo Senador
Pessoa de Queiroz e por outros companheiros,
nesta Casa, pedindo que o Senado rejeite
essa Emenda, porque contraria o Plano da SUDENE.

– 411 –
É o próprio Plano do Govêrno que está sendo
alterado.
Mas, Sr. Presidente, sabem os mineiros, sabe
o Senador Carlos Lindenberg, que nós nos
levantaremos todos aqui, em votação compacta,
quando por outros meios – e há inúmeros – forem
focalizados os problemas de cada Estado e de cada
região. Aqui nos temos levantado, como de outras
vêzes, defendendo a Amazônia, o Pará, Santa
Catarina e outros Estados. E estaremos dispostos a
continuar ajudando, por essa forma, quando surgir
problema de desenvolvimento, de interêsse de cada
região, de cada Estado e até de cada Município do
Brasil.
Nesta hora, peço ao Senado, contrariando
êsses eminentes homens públicos, que tanto
engrandecem,
Sr.
Presidente,
moral
e
intelectualmente, a nossa pátria; peço aos mineiros
que não votem contra aquêles 42 municípios de
Minas Gerais, que pedem os nossos esforços, no
sentido de que não nos sacrifiquem, com a
aprovação do art. 94 do Projeto.
Porque, Sr. Presidente, saiba o Senado que,
aprovado êsse Projeto, realmente, êle irá
desenvolver o Estado de Minas Gerais, e,
conseqüentemente, fortalecer a indústria e a
economia do País.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Eu
não entendo bem por que foi envolvido o meu nome
e o do meu Estado na dissertação tão brilhante que
V. Ex.ª está fazendo. Eu apenas fiz a declaração
de que, tendo dado meu parecer favorável, e tendo
me submetido à decisão da Comissão, não
assinei, nem com restrição, o parecer. Assinei o
parecer sem declarar-me vencido, nesta ou naquela
emenda. Reservei-me, apenas, o direito que
me assiste, tanto quanto a V. Ex.ª, de dar o
meu voto pessoal na oportunidade. Quanto às
razões que me teriam levado a votar, eu as
explanei na Comissão. Fui vencido, e me conformei.
De modo que quero, aliás, dizer a V. Ex.ª
que tanto pode ter sido êste o motivo que V. Ex.ª

alega para a inclusão do Maranhão na área da
SUDENE, como podem ter sido outros. O certo é que
o Maranhão nunca pertenceu ao DNOCS. A única
estrada que se fazia lá, por conta das verbas do
DNOCS, foi retirada, e passou para o DNER.
Atravessava o Piauí e o Maranhão. O Maranhão
entrou para a SUDENE, para que V. Ex.ª saiba, a
duras penas. Nós nos temos arranjado dentro da
SUDENE, e quero comunicar a V. Ex.ª que, só
agora, depois de 8 anos, conseguimos que fosse
inaugurada uma agência do Banco do Nordeste no
nosso Estado, na semana passada. Até hoje, o
Maranhão não tinha agência do Banco do Nordeste,
que é o Banco oficial da SUDENE.
Temos colaborado tanto quanto V. Ex.ª, o
seu Estado e todos os outros Estados no
soerguimento do Nordeste. Temos dado a nossa
ajuda, tudo o que de nós se pede, tudo o que está
dentro da nossa capacidade de atender, nos
momentos mais difíceis, nos períodos de sêca.
Para o Maranhão têm ido levas e levas de
imigrantes nordestinos, até temos Municípios,
como o Paraibano, no nosso Estado, fundado com
as levas de imigrantes da Paraíba. Por
conseguinte, assistência temos dado, naquilo que
podemos. Mas quero dizer a V. Ex.ª que eu não
quis com o meu voto, voto consciente e justificado,
na Comissão – lamentàvelmente V. Ex.ª não
estava presente – insubordinar-me contra qualquer
tese. Apenas atendendo às ponderadas razões
que me foram oferecidas na oportunidade, procurei
esclarecer que se no meu relatório há referência
ao meu voto contra o Espírito Santo, e dêle não
consta quanto ao meu voto proferido em relação a
Barreiro Grande, é que a emenda do Espírito
Santo era originária daqui, para se incluir
o Município, e eu precisava dizer porque o incluí.
Quanto a Barreiro Grande, há uma emenda
separada e eu não precisava justificar o
meu voto contra essa emenda. Na oportunidade,
porém, em que foi pedido destaque para a

– 412 –
emenda, justifiquei as razões por que votara contra.
São as explicações que desejo dar a V. Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Vou
responder ao aparte do Senador Clodomir Millet e,
então, atenderei a V. Ex.ª com todo o prazer.
Sr. presidente, é uma honra para mim receber
a intervenção de um homem da inteligência, da
cultura e da respeitabilidade do Senador Clodomir
Millet.
Talvez não tenha eu entendido bem as
Palavras de S. Ex.ª. Na verdade, devo apresentar as
minhas escusas com apoio na velhice, em que a
gente vai perdendo a atividade e o vigor dos sentidos
e, daí, a minha audição ter sido pouco intensa, pouco
ativa, pouco receptiva. Mas, pelas palavras que,
agora, foram ditas com tanta ênfase, se vê que
andou certa a SUDENE em incluir o Estado do Sr.
Senador Clodomir Millet no Plano de restauração da
economia nordestina. É S. Ex.ª quem declara que o
seu próprio Estado recebe, nas calamidades das
sêcas, centenas e milhares de nordestinos, que há
até Municípios criados pelos paraibanos. Daí, os
técnicos, muito razoàvelmente, muito sensatamente,
entenderem que, pela situação geográfica do
Maranhão, deveria ser êlé ponto de receptação dos
homens famintos, dos flagelados acossados da
sua região para uma região mais úmida, mais
produtiva.
Mas, Sr. Presidente, creio eu que o
Senhor Senador Clodomir Millet não quererá, a
estas horas, retirar o seu grande Estado e o seu
nobre povo, que tanto merecem a atenção
do Brasil, Estado de possibilidades territoriais
imensas, onde não há sêca, de terras excelentes,
não quererá S. Ex.ª retirar o seu Estado
do Plano da SUDENE. Mas, se fôr essa
a aspiração geral dos homens do Maranhão,
então, Sr. Presidente, não será difícil, creio
eu, excluirmos o Maranhão do Plano da
SUDENE.

isso.

O SR. CLODOMIR MILLET: – Eu não disse

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sou
eu quem está dizendo.
Se V. Ex.ª e o seu povo, os eminentes e
nobres conterrâneos de V. Ex.ª, quiserem a exclusão
do Maranhão dos benefícios da SUDENE, estaremos
nós, os nordestinos da sêca, os homens da sêca
sofrida, dispostos a apoiá-los.
Dou o aparte ao eminente Senador Victorino
Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso dizer a
V. Ex.ª que dezenas de Municípios receberam
sempre emigrantes nordestinos nas horas de
calamidade no Nordeste. O Maranhão sofreu uma
grande injustiça, quando da sua exclusão do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia. Sofria
todos os efeitos, era uma região sujeita a enchentes,
assolada pela miséria, mas não podia pertencer à
área da Valorização Econômica da Amazônia. Foi
pela energia do General Eurico Gaspar Dutra que o
Maranhão passou a integrá-la. Cheguei a ir a Sua
Excelência e dizer: "General, então, neste caso,
vamos ser separatistas. Não podemos entrar na
Zona da Sêca, nem na da Amazônia. Como
ficamos?" Por êsse motivo, S. Ex.ª justificou a
entrada do Maranhão na zona de influência da
SUDENE. Recebemos, todos os anos, nas horas
terríveis da sêca, milhares de nordestinos que
correm para o Maranhão, porque além de estar mais
perto lhes são oferecidas condições melhores de
vida.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço a intervenção, com que me honra o
eminente Senador Victorino Freire, mas darei uma
explicação muito rápida, para não cansar os meus
eminentes pares.
O SR. CARLOS LÍNDENBERG: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Atenderei
V.
Ex.ª
logo
após
êste
argumento que expenderei, no sentido de
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não o esquecer, dadas as minhas condições de
homem velho e que, às vêzes, vai perdendo a
atividade, a agudez dos sentidos.
Mas, Sr. Presidente, o problema é de uma
gravidade sem par. Se o Senado aprovar o art. 94,
que estende a área de atuação da SUDENE a
Barreiro Grande, não tenhamos dúvidas, a zona
nordestina, a zona da fome será castigada,
miseràvelmente abandonada. Direi, em poucas
palavras, a razão: Barreiro Grande é uma zona, um
Município servido por rodovias pavimentadas,
ligando-o aos centros consumidores de maior
importância do País: há ligação para o Rio, São
Paulo, Belo Horizonte e Brasília.
De
modo
que
capitalista
algum,
empreendedores, investidores, enfim, da região
centro-sul, quererão aplicar na Paraíba, Rio Grande
do Norte e Ceará, um real, um cruzeiro. Por quê?
Porque quem tem os seus capitais, quer fazer um
investimento, tendo, por exemplo, Barreiro Grande
com energia às portas, barata, proveniente de Três
Marias, tendo rodovias, como declarei, para todos os
centros consumidores, irá aí aplicar seus recursos.
Qual o capitalista, qual o investidor que,
dispondo dessas condições, há de querer aplicar os
seus recursos em regiões distantes, regiões sofridas,
sêcas, regiões pobres, regiões de pequeno
consumo, como a nordestina?
Todos irão, Sr. Presidente, com a faculdade
que a lei dá, aplicá-los em Barreiro Grande, nas suas
indústrias, onde encontra uma zona mais fértil, mais
produtiva, de mais fácil comunicação com os centros
consumidores.
Dou, agora, o aparte a V. Ex.ª, Senador Carlos
Lindenberg, e peço desculpas por não ter atendido
antes.
O
SR.
CARLOS
LINDENBERG:
–
Agradeço a V. Ex.ª, Senador Argemiro
de Figueiredo, a concessão do aparte e
agradeço, também, as referências feitas à minha

pessoa, no decorrer da sua oração. Entretanto, V.
Ex.ª sabe perfeitamente a velha admiração que
tenho pelo político e pelo cidadão Argemiro de
Figueiredo...
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muita
honra para mim.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – ...um dos
homens dêste País de maior merecimento pelo seu
trabalho, sua dedicação e inteligência. Permita,
entretanto, que eu peça a atenção para as suas
palavras, ao justificar a inclusão do Estado do
Maranhão na SUDENE e que esta inclusão foi feita
por técnicos. Mas, devo admitir que os técnicos
também podem errar, porque, se o Maranhão foi
incluído como uma espécie de zona que poderia
atender aos reclamos industriais, o Norte do Espírito
Santo. deveria ter sido incluído na mesma ocasião.
Se V. Ex.ª pudesse dar um passeio comigo
àquela zona, iria encontrar ali, talvez, do Rio Doce
até o Mucuri, uns vinte por cento de capixabas; o
restante da população daquela zona é tôda ela de
nordestinos, da Bahia até o Piauí. Há ali paraibanos,
pernambucanos, cearenses, homens de todo o
Nordeste que, durante a sêca de 1958 e outras
anteriores, para ali acorreram e encontraram seu
meio de vida. Dentro desta argumentação, os
técnicos da SUDENE erraram, quando não incluíram
esta zona na área do Plano da SUDENE.
Procuramos não só corrigir um êrro, mas também
uma injustiça – deixar um Estado sem meio algum de
progredir, tirando-lhe a possibilidade que tinha, como
foi o caso da erradicação do café. Muito obrigado.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Sr. Presidente, vou encerrar, em poucas
palavras, a defesa da emenda que apresentei.
O Senador Carlos Lindenberg, mais uma
vez, me comove. Agora, profundamente,
demonstrando que seu Estado é também abrigo
de nordestinos, que vão da zona flagelada para
lá. São Paulo também o é. São Paulo deve seu
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progresso, e muito, aos nordestinos, como a
Amazônia também. Mais tarde, poderá ser feito um
exame melhor, dada essa possibilidade de êrro – o
que é humano – como alega o Senador Carlos
Lindenberg. Se os técnicos acharem que essa região
do Espírito Santo deva ser incluída na área da
SUDENE, estaremos prontos para apoiar. Mas,
nesta hora de angústia, em que os mineiros gritam
pelo nosso esfôrço. os nordestinos, alarmados,
pedem ao Congresso que não retire essas migalhas,
único meio de que dispõem para a sua salvação, a
fim de evitar a fome, a miséria, a desgraça, o drama
dantesco da retirada. Não, nesta hora! Vamos
aguardar outra oportunidade, outro momento para
que se possa rever êsse plano, de acôrdo, até, com
o nosso pensamento, o pensamento dos
nordestinos, que é dar tudo do nosso corpo, dar
tudo do nosso espírito, dar o nosso suor e o
nosso sangue, como a História registra que já
demos, pelo bem, pela grandeza do Brasil, pela
prosperidade e pela felicidade comum de todos os
brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em votação a Emenda nº 109.
Os Srs. Senadores que concordam com
essa emenda queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Rejeitada a emenda.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Requeiro
verificação de votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Vai-se proceder à verificação de votação requerida
pelo Sr. Senador Carlos Lindenberg.
Os Srs. Senadores que concordam com a
emenda queiram levantar-se. (Pausa.)
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
aprovaram a emenda e levantar-se os que a
rejeitaram. (Pausa.)

Votaram a favor da emenda 13 Srs.
Senadores; 21 Srs. Senadores rejeitaram a emenda.
A emenda foi rejeitada.
Passa-se ao último destaque.
Em votação as Emendas nos 76, 77 e 78 em
conjunto, as quais têm pareceres favoráveis de tôdas
as Comissões.
Os Srs. Senadores que concordam com as
Emendas nos 76, 77 e 78 queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
As emendas foram aprovadas. A matéria vai à
Comissão de Redação.
A Mesa agradece a todos os Srs. Senadores a
extraordinária colaboração prestada na apreciação
de matéria de importância tão decisiva para o
desenvolvimento econômico do País e o excepcional
espírito público mais uma vez evidenciado por todos
os colegas.
Desejo em particular enaltecer o onímodo
esfôrço desprendido pelas Lideranças e de forma
mais especial pelos Srs. Relatores Aurélio Vianna,
Clodomir Millet, João Cleofas, Wilson Gonçalves,
Leandro Maciel e Manoel Villaça. O Sr. Senador
Aurélio Vianna teve o zêlo de considerar como
apresentadas perante a Comissão tôdas as emendas
de iniciativa dos Srs. Senadores, dando assim a
indispensável cobertura jurídico-constitucional para
que pudessem ser apreciadas.
A todos êles, bem como aos dedicados
funcionários da Secretaria da Presidência e
assessôres, os agradecimentos da Mesa.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Senador Carlos
Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG (Pela
ordem.): – Sr. Presidente, quero encaminhar à Mesa
do Senado declaração de voto a respeito do projeto
que acaba de ser votado.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
declaração de voto de V. Ex.ª poderá ser enviada à
Mesa, que será inserida em Ata.
É a seguinte a declaração de voto:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Requeiro a V. Ex.ª que, nos têrmos do
Regimento da Casa, se digne fazer constar da Ata
de nossos trabalhos a declaração de voto que passo
a fazer: – Votei pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 104, de 1968, de iniciativa da Presidência
da República, embora rejeitada nossa emenda que
incluiu parte do Estado do Espírito Santo na órbita da
SUDENE,
rejeição
tantas
vêzes
repetida,
significando para nós, representantes do povo
capixaba, a mais cruel e lamentável injustiça que o
Govêrno no Legislativo Federal tem cometido para
com um pequeno Estado que jamais se negou a
apoiar todas as medidas em benefício de outros
Estados ou Regiões, muitas vêzes com sacrifício de
seus próprios interêsses.
Temos desde a criação da SUDENE pedido,
implorado, lutado pela inclusão de parte do Espírito
Santo na área em que ela opera e da qual fomos
excluídos inexplicàvelmente, o que constitui uma
iniqüidade.
Com a votação que acaba de ser feita ao
Projeto de Lei nº 104/68, continuaremos
marginalizados, Srs. Senadores, lutando a luta
desigual que nos impõe o nosso próprio País como
se fôsse o Espírito Santo terra estrangeira.
Com essas palavras doídas e sinceras quero
consignar nos anais da História meu protesto contra
essa discriminação, que nos relega a plano inferior
na marcha para o desenvolvimento do País.
Seremos o Nordeste sem SUDENE e a
despeito de tôdas as mágoas, restrições e sacrifícios,
continuaremos a apoiar as medidas que beneficiem
nossos irmãos; prosseguiremos, Povo e autoridades,
com mesmo espírito patriótico, com a mes-

ma determinação, sem temer, sem recuar,
trabalhando sòzinhos para que o Espírito Santo não
pereça, mas continue concorrendo pela grandeza
desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A, de 1968, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que modifica dispositivo da Lei nº
4.908, de 17 de dezembro de 1965, e transfere
ações da União para a ELETROBRÁS, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 656 e
657, de 1968, das Comissões:
– de Projetos do Executivo, com Emenda que
oferece, de nº 1 – CPE.
– de Finanças, com Emenda que oferece, de
nº 1 – CF.
Sôbre a mesa, emenda que vai ser lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 2
Inclua-se o seguinte artigo:
"Art. – Vinte por cento (20%) de seus
dividendos,
atribuídos
à
União
através
da ELETROBRÁS, serão creditados pela
SOTELCA, por ocasião da distribuição de seus
resultados financeiros, em conta especial para
constituição de um fundo destinado à criação e
manutenção do Instituto Tecnológico do Carvão,
que objetivará o preparo e o aperfeiçoamento
técnico de pessoal especializado e a realização
de pesquisas no setor carboquímico, com
vistas ao integral aproveitamento da riqueza
carbonífera e ao desenvolvimento sócioeconômico da região.
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Parágrafo único – Enquanto não estiver
instalado e em funcionamento o Instituto Tecnológico
do Carvão, á SOTELCA poderá utilizar os recursos a
que se refere êste artigo, exclusivamente para as
finalidades nêle previstas, em convênio com a
Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina
(FESSC), e com outras entidades educacionais e
técnicas de idoneidade."
Justificação
A necessidade da tecnologia
No lento equacionamento que se vem dando à
problemática do carvão e de seu racional
aproveitamento, não basta a inversão de recursos
financeiros em obras materiais de infra-estrutura
industrial. Sem adequada preparação de material
humano especializado, não serão possíveis a
dinamização e o rendimento econômico dessa infraestrutura. Daí a importância que assume a questão
do preparo tecnológico em tôrno da riqueza
carbonífera e de seu desdobramento, com as
atividades de pesquisa, de formação de pessoal
técnico, e de implementação dos recursos humanos,
indispensáveis ao êxito de uma política de
desenvolvimento integral e integrado da região.
O descaso para com o aspecto tecnológico e a
falta de antecipada e oportuna preparação dos
recursos humanos especializados, no conhecimento
da área e no acionamento da moderna tecnologia
industrial e econômica da carboquímica, poderão
comprometer, de modo irremediável e a longo prazo,
os esforços que se efetuam para liberar as
potencialidades que a riqueza carbonífera contém, e
para colocá-las como fulcro e sustentáculo do
processo de desenvolvimento regional.
Daí
a
conveniência,
já
definida
pelos
técnicos,
da
criação
do
Instituto
Tecnolégico do Carvão (ICT), como órgão
dimensionado para a elaboração do know-

how nacional, a habilitação do pessoal especializado
e a realização das atividades de pesquisa,
indispensáveis a compor o quadro humano que
abastecerá de elementos habilitados a SOTELCA, a
SIDESC, a CELESC, as emprêsas mineradoras
(dentro da nova e moderna dimensão industrial que
lhes pretende dar o Decreto nº 62.113, de 12 de
janeiro de 1968) e tôdas as demais entidades
privadas ou públicas, vinculadas à dinamização da
riqueza carbonífera e resultantes de seu
desdobramento.
Tal proposição, com o apoio dos especialistas
e estudiosos do desenvolvimento no Sul do País,
vem exposta e defendida pelo Engenheiro Henrique
Brandão Cavalcanti, então Diretor-Presidente da
SOTELCA e hoje Secretário-Geral do Ministério das
Minas e Energia, em seu estudo "Condições de
Desenvolvimento da Bacia Carbonífera Catarinense".
A emprêsa e o desenvolvimento tecnológico
O Poder Público tem procurado, nos últimos
anos, estimular e motivar o interêsse das emprêsas
pelo desenvolvimento tecnológico, de modo a fazêlas participantes do esfôrço nacional de preparação e
aperfeiçoamento do material humano de alto nível.
Busca-se coordenar e equacionar êste esfôrço
através das universidades tradicionais (colocadas em
novos moldes que as ajustem às exigências do
processo de desenvolvimento atual) ou por
intermédio de institutos especializados.
Dentro
dessa
orientação,
entendemos
altamente válido e sobremodo oportuno acolher essa
proposição dos especialistas, ajustando a diretriz
nacional de entrosamento entre os organismos de
produção e as atividades de preparação cultural e
técnica de nível superior.
A utilização de parte dos futuros
lucros da SOTELCA, na preparação dos
técnicos e especialistas da economia do
carvão, nos parece, pois, proposição me-
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recedora de imediato equacionamento legal.
A providência tem o mérito de criar um
mecanismo de formação de material humano, sem
nenhum acréscimo de despesa orçamentária e sem
nenhum nôvo ônus para o erário.
A destinação, tal como afinal se propõe, de
20% dos futuros dividendos atribuídos pela
SOTELCA às ações do Poder Público Federal para
que os recursos assim produzidos constituam o
fundo financeiro mantenedor do Instituto Tecnológico
do Carvão, tem êste elevado mérito. Além disto,
servirá de estimulante exemplo às emprêsas em
geral, para que participem do esfôrço nacional em
favor da elevação do nível tecnológico do País e com
vistas à sua participação financeira na manutenção
de nossas universidades e entidades de pesquisas
aplicadas.
Por outro lado, é de ressaltar que os
investimentos governamentais na SOTELCA, feitos
com dotações da CPCAN e recursos do Fundo
Federal de Eletrificação, se constituíram, no primeiro
caso, por verbas destinadas a investimentos na
região carbonífera, e, no segundo caso, também por
recursos financeiros levantados na própria região,
através do ímpôsto único sôbre energia elétrica.
Assim, é de todo legítimo que se reaplique, na
área, parte dos rendimentos produzidos pelos
recursos a ela pertencentes ou dela originários.
Observe-se que a aplicação do fundo
destinado ao ITC permanece. vinculada à própria
SOTELCA e, portanto, sob o direto contrôle do
Govêrno Federal e da ELETROBRÁS mesma, na
qualidade de seu maior acionista.
Caberia lembrar que a constituição,
pelo Poder Público, de entidades como a
SOTELCA,
subordinadas
às
regras
do
jôgo da iniciativa privada, não tem, como
é
evidente,
o
objetivo
precípuo
de

produzir resultados financeiros expressos em lucro,
mas sim o de preencher eficazmente lacunas e
deficiências da infra-estrutura econômica resultante
da livre competição. Sua finalidade social está acima
de seus objetivos financeiros imediatos, ainda que
êstes sejam também desejáveis e benéficos.
Reinvestir, pois, resultados financeiros, visando
complementar sua influência na economia do carvão,
é tarefa que se integra nos propósitos e metas que
inspiraram a criação da SOTELCA.
A participação da estrutura universitária
O dispositivo complementar, que ora
acolhemos em seu parágrafo, visa a possibilitar o
aproveitamento adequado dos recursos do fundo,
enquanto não instalado e em funcionamento o
Instituto específico. Para isto, prevê-se a utilização
da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina,
e de outras entidades idôneas da área.
A Fundação (FESSC), instituída por lei
municipal (nº 443, de 18 de outubro de 1967, do
Município de Tubarão), e com Estatutos aprovados
pelo Decreto Municipal nº 106, de 7 de dezembro de
1967, mantém há quatro anos, como unidade
universitária pioneira da região, a Faculdade de
Ciências Econômicas de Tubarão, já com excelentes
tarefas realizadas, inclusive diversos estudos e
levantamentos da área carbonífera, referentes à
integração
do
trabalho,
à
implantação
e
desenvolvimento do ensino superior, e às
perspectivas sócio-econômicas do sul catarinense.
A FESSC, como entidade pública autônoma,
está assim em condições de conduzir o
equacionamento e a solução do problema da
preparação de recursos humanos na região
carbonífera, enquanto não se estruturar e
implementar o Instituto Tecnológico do Carvão (ITC).
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Antônio Carlos.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja
discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
O projeto volta às comissões competentes, em
virtude da apresentação de emendas. (Pausa.)
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65-B/68, na
Casa de origem), que aprova a Convenção Cultural
entre o Brasil e a República Popular Federativa da
Iugoslávia, firmada na Cidade do Rio de Janeiro, a
11 de maio de 1962, tendo:

cussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65-B/68, na
Casa de origem), que aprova a Convenção Cultural
entre o Brasil e a República Popular Federativa da
Iugoslávia, firmada na Cidade do Rio de Janeiro, a
11 de maio de 1962.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Guido Mondam.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Em conseqüência, passa-se à discussão da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de
1968.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada a redação final.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 651 e
652, de 1968, das Comissões:
– de Relações Exteriores e
– de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto de decreto legislativo.
(Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja
PARECER
discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Nº 695, DE 1968
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
da Comissão de Redação, apresentando a
conservar-se sentados. (Pausa.)
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 32,
Foi aprovado.
de 1968 (nº 65-B/68, na Casa de origem).
O projeto vai à Comissão de Redação.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
Relator: Sr. Lobão da Silveira
pelo Sr. 1º-Secretário.
A Comissão apresenta a redação final do
É lido e aprovado o seguinte:
Projeto de Decreto Legislativo nº 32 de 1968 (nº 65B/68, na Casa de origem), que aprova a Convenção
REQUERIMENTO
Cultural entre o Brasil e a República Popular
Nº 1.053, DE 1968
Federativa da Iugoslávia, firmada na cidade do Rio
de Janeiro, a 11 de maio de 1962.
Nos têrmos dos arts. 211, letra p,
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968. –
e
315
do
Regimento
Interno,
requeiro José Feliciano, Presidente – Lobão da Silveira,
dispensa de publicação, para imediata dis- Relator – Edmundo Levi – Carlos Lindenberg.

– 419 –
ANEXO AO PARECER
Nº 695, DE 1968
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 32, de 1968 (nº 65-B/68, na Casa de
origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 47. inciso I, da
Constituição Federal, e eu, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1968
Aprova a Convenção Cultural entre o Brasil e a
República Popular Federativa da Iugoslávia, firmada
na cidade do Rio de Janeiro, a 11 de maio de 1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovada a Convenção Cultural entre o
Brasil e a República Popular Federativa da Iugoslávia, fir-

mada na cidade do Rio de Janeiro, a 11 de maio de
1962.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. Não havendo
quem peça a palavra, vou encerrar a Sessão,
lembrando aos Srs. Senadores que haverá Sessão
conjunta, hoje, às 21 horas, para apreciação de veto
presidencial.
Nada mais havendo que tratar, encerro a
Sessão, convocando os Srs. Senadores para uma
Sessão extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
TRABALHOS DE COMISSÕES
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 10 minutos.)

165ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 28 DE AGÔSTO DE 1968
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Milton Trindade – Lobão da
Silveira – Clodomir Millet – Sebastião Archer –
Victorino Freire – Petrônio Portela – Sigefredo
Pacheco – Menezes Pimentel – Wílson Gonçalves –
Duarte Filho – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – João Cleofas –
Pessoa de Queiroz – José Ermírio – Teotônio Vilela
– Rui Palmeira – Amou de Mello – Leandro Maciel –
Júlio Leite – José Leite – Antônio Balbino – Carlos
Lindenberg – Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna –
Gilberto Marinho – Milton Campos – Benedicto
Valladares – Nogueira da Gama – Lino de Mattos –
João Abrahão – Armando Storni – Pedro Ludovico –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto –
Celso Ramos – Antônio Carlos – Guido Mondin –
Daniel Krieger – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 50
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sesão anterior, que é sem debate aprovada.

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituição de autógrafos de projetos de lei
sancionados:
– Nº 272/68 (nº de origem 522/68) – Projeto
de Lei nº 1.373-A/68, na Câmara e nº 106/68 no
Senado, que dispõe sôbre a classe singular de
Instrutor de Pára-Quedismo (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.486, de 27 de agôsto de
1968);
– Nº 273/68 (nº de origem 523/68) – Projeto de
Lei nº 1.377/68, na Câmara e nº 105/68, no Senado,
que concede pensões especiais a beneficiários
legais de servidores falecidos em acidente com avião
da Fôrça Aérea Brasileira na selva amazônica, e dá
outras providências (Projeto que se transformou na
Lei nº 5.487, de 27 de agôsto de 1968);
– Nº 274/68 (nº de origem 524/68) – Projeto de
Lei nº 1.374-A/68, na Câmara e nº 107/68, no
Senado, que institui a correção monetária nos casos
de liquidação de sinistros cobertos por contratos de
seguros. (Projeto que se transformou na, Lei nº
5.488, de 27 de agôsto de 1968.)
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PARECERES
PARECER
Nº 696, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1968 (nº 3.314E/57, na Câmara), que regulamenta a profissão de
empregados de edifícios, e dá outras providências.
Relator: Sr. Petrônio Portela.
O Projeto de Lei nº 11, proveniente da Câmara
dos Deputados, objetiva regulamentar a profissão de
empregados de edifícios, e dá outras providências.
Define empregado em edifício como sendo
"aquêle que fôr admitido pelo proprietário, síndico,
cabecel ou por seu representante legal, para
trabalhar nas partes comuns do edifício e mediante
pagamento de salário."
A proposta classifica, em várias categorias, os
empregados acima definidos e apresenta ampla
justificação, da qual é oportuno destacar-se o
seguinte:
"Até pouco tempo, os empregados em
edifícios eram considerados "domésticos". Graças a
uma lei do Congresso, foram retirados dessa
categoria e sujeitos à legislação trabalhista em sua
plenitude."
"Trata-se de uma classe numerosa e
grandemente sacrificada. Desempenha, no entanto,
uma tarefa cada vez mais importante nos centros
urbanos. Dela depende a vida regular e tranqüila de
enormes parcelas da população."
Sôbre o mérito do projeto, pronunciou-se a
douta Comissão de Legislação Social, assinalando:
"Dispõe
o
art.
7º
que,
"sòmente
poderão
exercer
atividades
em
edifícios
aquêles
que
possuírem
certifi-

cado de habilitação, expedido pelas escolas
mantidas pelos respectivos sindicatos, de acôrdo
com a função a ser exercida."
A primeira vista, parece descabida a exigência
constante da norma, pois as funções de servidores
de edifício quase sempre são modestas, não
comportando, assim, maiores qualificações.
Mas, o certo é que empregados de edifícios,
menos pelos trabalhos que executam que pelas
relações que, necessàriamente, têm de manter,
devem ter cabal consciência de seus deveres de
urbanidade e educação. Com êles são obrigados a
estar, em permanente contato, as senhoras, os
menores, em suma, a família.
Não raro, se assiste a incidentes graves
provocados por quem é recrutado para êsses
serviços, não possuindo o preparo mais rudimentar,
indispensável ao exercício das funções.
Muitos há, de cuja procedência não cogitou o
síndico. E são pessoas de vida pregressa pouco
recomendável ou, antes, se entregavam a serviços
que não possibilitavam adquirir os requisitos que
devem apresentar quantos tratam com senhoras e
crianças.
A escolha seria o caminho prévio e
indispensável, de onde sairá o candidato ao
emprêgo, habilitado ao trabalho. E, ao Sindicato
respectivo, caberá manter as escolas.
Quando da discussão em Plenário, o ilustre
Senador Mário Martins, não obstante a ressalva de
apoio, levantou a dúvida sôbre o que dispõem o art.
7º e o seu § 3º, em face dos direitos adquiridos pelos
atuais
empregados,
pedindo,
então,
os
esclarecimentos do Relator da Comissão de
Legislação Social.
Em
seguida,
outra
objeção
foi
levantada
pelo
ilustre
Senador
Aarão
Steinbruch,
que
julgou
oportuno
deixar
expressa a possibilidade de contratação de
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empregados, sem o cumprimento do determinado na
lei, nos locais onde não haja escolas.
Em face dos problemas jurídicos suscitados, o
ilustre Senador Aloysio de Carvalho alvitrou fôsse
ouvida esta douta Comissão de Constituição e
Justiça, que assim se pronunciou:
"O projeto se apresenta bem fundamentado e
seu mérito foi criteriosamente examinado pela
Comissão competente.
Os atuais empregados são, entretanto,
protegidos pela legislação trabalhista, não parecendo
justo deixá-los sujeitos às exigências constantes do
presente projeto de lei.
E o art. 7º impõe o certificado de habilitação a
todos, atribuindo, apenas, o prazo de um ano, para
os atuais empregados, o que fere o artigo 150, § 3º,
da Constituição Federal.
Não será oportuno, ainda, subordinar-se a
contratação de empregados em edifício situado onde
não haja escola, à apresentação do certificado de
habilitação.
Disso adviria ônus, talvez insuportável, pois
obrigaria a importação dos empregados portadores
de diploma, ou o deslocamento de candidatos para
lugares onde se pudessem habilitar."
Diante do exposto, somos por que se aprove o
projeto com as duas subemendas, que o
compatibilizarão com as normas constitucionais em
vigor.
SUBEMENDA Nº 1-CCJ
Acrescente-se ao art. 7º, in fine:
"assegurados
os
direitos
dos
empregados."
SUBEMENDA Nº 2-CCJ

ou

calidade, isenta o empregado do certificado de
habilitação."
Sala das Comissões, em 27 de agôsto de
1968. – Milton Campos, Presidente – Petrônio
Portela, Relator – Clodomir Millet – Wilson
Gonçalves – Carlos Lindenberg – Edmundo Levi –
Arnon de Mello – Bezerra Neto.
PARECER
Nº 697, DE 1968
da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 65, de 1968, que dispõe sôbre o
fornecimento obrigatório de café matinal gratuito aos
empregados, por emprêsas individuais ou coletivas,
contando mais de dez funcionários, e dá outras
providências.

Relator: Sr. Bezerra Neto.
É o presente projeto de lei de autoria do
eminente Senador Aarão Steinbruch, e pelo seu
artigo 1º fica tôda emprêsa, individual ou coletiva,
com mais de dez empregados, obrigada a fornecerlhes, sem ônus ou quaisquer descontos salariais,
uma
refeição
matinal.
Dita
refeição,
compulsòriamente, constará no mínimo de pão,
manteiga, café e leite.
Para tal objetivo prevê a existência de
instalações condignas e outras providências, tais
como o funcionamento de geladeiras, de
serpentinas, toalha, louças, talheres, etc.
2. A proposição foi aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça e na Comissão de Legislação
Social. Entendemos que deve ser acolhida sua
aprovação, inserindo-se emenda aditiva no texto do
artigo 1º, ou seja, a existência permanente de mais
atuais
de dez empregados.
O parecer é pela aprovação, s.m.j., com as
seguintes emendas:

EMENDA Nº 1-CE
Dê-se a seguinte redação ao § 1º:
"A inexistência de sindicato organizado
Substitui-se a palavra com do artigo 1º pela
de
escola,
na
respectiva
lo- expressão "tendo permanentemente''.

– 423 –
EMENDA Nº 2-CE
Suprima-se no artigo 1º a palavra inclusive.
Sala das Comissões, 28 de agôsto de 1968. –
Edmundo Levi, Presidente – Bezerra Neto, Relator –
Duarte Filho – Carlos Lindenberg – Pessoa de
Queiroz – Leandro Maciel – Júlio Leite.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Tem a palavra o primeiro orador inscrito, o Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, os resultados de uma atividade
parlamentar intensa começam a ser colhidos.
Aquêles que descrêem de requerimento de
informação, verão quão util é esta tarefa vigilante, às
vêzes, um pouco cansativa, mas com juros
excelentes como êstes de que vou dar ciência à
Casa, no dia de hoje.
Eu tinha enviado, Sr. Presidente, um
requerimento sôbre a importação de tratores de
esteiras no qual perguntava por que o Brasil,
produzindo êsse tipo de veículo automotor, estava
procedendo, indiscriminadamente, à importação.
Assim, aquêles que pensam que o Diário do
Congresso não é lido, verão que, em São Paulo,
neste fabuloso Estado da Federação, a nossa
atividade é acompanhada.
Venho, sòmente agora, de receber, Sr.
Presidente, da Fábrica Nacional de Vagões S.A.,
uma carta firmada pelo seu Diretor-Presidente, Sr.
José Burlamaqui de Andrade. Segundo parece, a
carta – isto é um adminículo – teve de ir de São
Paulo ao Rio, de trem; do Rio ao Estado do Rio;
depois então, para Brasília. Assim, a remessa da
carta consumiu todo êsse tempo e vão, agora,
também neste adminículo, umas palavras a respeito
de telegrama.
Qualquer
Senador
pode
testemunhar
quão
inútil
é
passar-se
telegrama
de

Brasília para qualquer lugar da Federação, mesmo
para a Guanabara.
Telefonema é difícil, mas é o que ainda
resolve, algumas vêzes. O melhor mesmo é a
pessoa pegar um avião e ir à Guanabara dar o
recado. Porque telegrama, mesmo com as tarifas
elevadas, é o meio mais certo de o cidadão não se
comunicar com outro neste País.
A carta diz o seguinte:
"São Paulo, 11 de julho de 1968.
Exmo. Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres
Brasília – DF
Senhor Senador,
Tendo observado a profícua atividade de V.
Ex.ª no desempenho de seu mandato no Senado
Federal, chamou nossa atenção o interêsse que V.
Ex.ª vem demonstrando pelo problema de tratores.
Sendo a nossa emprêsa pioneira na
fabricação de tratores de esteiras, atividade a que
nos lançamos por incentivo governamental,
encaminhamos a V. Ex.ª uma exposição sôbre
importações indiscriminadas de tratores agrícolas,
que vêm sendo feitas por órgãos governamentais,
impedindo que se consolide no Brasil uma indústria
essencial ao progresso de nossa agricultura.
Agradecemos antecipadamente a atenção
dispensada e ficamos à sua disposição para outras
informações que julgar de interêsse.
Atenciosamente,
José Burlamaqui de Andrade
Diretor-Presidente"
Sr. Presidente, como consolidar a indústria de
tratores – é a pergunta que o Presidente da Fábrica
Nacional de Vagões faz – se vem a importação
indiscriminada trazendo, ao seu reboque, o de-
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sestímulo para essa atividade útil à agricultura e ao
desenvolvimento econômico da nação brasileira?
É impossível a sobrevivência da indústria
nacional de tratores de esteira, em virtude de
providências, mais ou menos semelhantes àquelas
que motivaram, recentemente, a convocação do Sr.
Ministro da Agricultura, relativamente ao leite em pó.
Na ocasião citei fábricas brasileiras ameaçadas de
fechamento e, agora, antes mesmo de receber
resposta da autoridade ministerial, já disponho de
elementos terríveis para trazer ao conhecimento do
Senado, no dia de hoje.
(Lê.)
1. "A fabricação de tratores de esteira, por sua
importância econômica e pelos aspectos ligados à
própria segurança nacional, levaram o Govêrno da
União a estimular a sua produção no País, mediante
incentivos criados pelo Decreto nº 1.248, de 25-6-62.
Candidataram-se a essa fabricação, e tiveram
os seus projetos aprovados, a Fiat e a Deutz, as
quais não iniciaram sequer a sua execução.
2. Face a êste primeiro insucesso e
"Considerando tornar-se cada vez mais imperiosa a
fabricação de tratores de esteira no país..." foram
estabelecidos pelo Decreto nº 53.545, de 6-2-64,
novos estímulos à implantação da indústria de
tratores de esteira tendo sido aprovados então nôvo
projeto apresentado pela Deutz e o da FNV – Fábrica
Nacional de Vagões S.A.
Apenas esta última levou a bom têrmo o seu
projeto,
para
o
que
teve
que
ampliar
consideràvelmente a sua organização e fazer
investimentos de grande vulto, estabelecendo
inclusive uma fábrica completa de transmissões na
área da SUDENE. O lançamento do trator FNV deuse em novembro de 1966.

3. A FNV fabrica um trator de esteira de 42
HP, situado na faixa de potência da maioria das
máquinas que vinham sendo até então importadas;
trata-se do modêlo HD-3, fabricado sob licença de
uma firma de renome mundial, que é a Allis-Chalmrs
Mfg. Co.
O trator FNV foi plenamente aprovado em
todos os testes a que foi submetido, na Fazenda
Ipanema do Ministério da Agricultura, no DNER,
DEMA do Estado de São Paulo, PLAMAN de
Pernambuco etc.
O
trator
HD-3,
com
lâmina,
custa
aproximadamente US$ 8.400, nos Estados Unidos,
FOB fábrica e o preço FNV é de NCr$ 41.832,00, o
que equivale a NCr$ 4,98 por US dólar, relação que
se situa muito favoràvelmente na comparação com
as referentes aos automóveis, caminhões e
máquinas rodoviárias fabricados no País, apesar de
ser hoje quantitativamente irrisória a produção do
trator de esteira brasileiro, face à peculiar situação
de mercado que a seguir se expõe.
4. Não obstante todos os aspectos positivos
acima
mencionados,
várias
entidades
governamentais passaram a intervir diretamente no
mercado, oferecendo máquinas importadas de maior
potência com preço subsidiado e juros que se situam
muito abaixo da realidade brasileira, o que significou
pràticamente a perda do mercado que se oferecia ao
trator nacional."
O Senador Flávio Brito, que acaba de chegar
aqui, sabe que o assunto é de nos preocupar. Na
Federação a que S. Ex.ª empresta o brilho da sua
presidência, êle tem sido debatido. Constitui o fato
um desestímulo terrível não só para a agricultura
como para a indústria de tratores.
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Deveriam os tratores verde-amarelo estar nos
nossos campos, ajudando a recuperação da nossa
agricultura, para que não ficássemos, apenas,
naquelas fantasias "arzuanas", no "mundo da lua",
numa agricultura, Sr. Presidente, bonita apenas na
fala, mas que se vai empobrecendo cada vez mais, o
que entristece os analistas da economia brasileira.
(Lê.)
5. "Já em 1966, isto é, na fase final da
implantação do projeto FNV, o Ministério da
Agricultura, para honrar compromisso assumido pelo
Govêrno Goulart, efetivou a importação de 600
tratores de esteira da Iugoslávia, apesar dos
pronunciamentos e protestos das entidades de
classe.
Êste contingente de máquinas encontra-se em
grande parte paralisado, dada a impossibilidade de
atender à sua manutenção, o que, no caso de
tratores de esteira, demanda estoques vultosos de
equipamentos especializados, e uma eficiente rêde
de distribuidores.
6. No início de 1967, a Secretaria da
Agricultura do Estado de Minas Gerais elaborou um
trabalho intitulado "Projeto de Financiamento de
Programas de Desenvolvimento Agrícola", em que
se previa a constituição de patrulhas-mecanizadas
para assistência aos lavradores daquele Estado,
para as quais se previa a seguinte aquisição de
tratores.
(Ver Anexo I):
40 tratores de esteira de 120 HP
53 tratores de esteira de 108 HP
7 tratores de esteira de 72 HP
24 tratores de esteira de 60 HP
56 tratores de esteira de 45 HP
246 tratores de rodas de 50 HP."
Sr. Presidente, é por demais chocante.
O próprio
Govêrno
de
Minas, contradi-

zendo-se, faz um plano para atender à situação
reclamada pela empobrecida agricultura mineira.
Encontra no mercado brasileiro o material para ser
adquirido e, depois, importa, em número muito além,
mas muito além mesmo, do que o que havia sido
previsto.
Mas continuemos:
(Lendo.)
"Pronunciaram-se contra essa importação a
CACEX e o GEIMEC destacando-se o seguinte
trecho do parecer dêsse órgão do Ministério da
Indústria e do Comércio: "Desejamos, agora,
focalizar um ângulo do assunto que, até certo ponto,
torna verdadeiramente surpreendente a operação de
compra e venda que ora se examina. No Plano,
realizado pelo Departamento de Recursos Naturais
Renováveis, da Secretaria da Agricultura de Minas
Gerais, o total de tratores de esteira previsto é de
180 unidades, de várias potências, sendo que de 72
HP apenas 7 são considerados necessários. Por
outro lado, indicam-se como necessários 56 tratores
de potência de 45-50 HP, ou seja, a faixa em que se
inclui o trator nacional HD-3 da FNV. Ora, em face
dêsse plano, que é oficial e recentíssimo, parece-nos
de difícil justificação a necessidade de se importar
nada menos de 290 tratores de 74 HP. Em verdade,
o que o Programa demonstra é que muito mais úteis
seriam tratores de outras potências, ao passo que o
de menor utilidade é exatamente o que se pretende
trazer da Itália, de custo operacional muito mais
elevado."
Sucede que o trator Fiat é altamente
subsidiado na Itália, onde a aplicação do "Plano
Fanfani" proporciona as seguintes condições
extremamente
favoráveis
à
fabricação
de
equipamento agrícola (Ver ANEXO II):
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Isenção total de impostos
Subvenção direta – 10 a 35% do valor
Prazo de financiamento – 5 a 8 anos
Juros e taxas de financiamento – 2%
Montante do financiamento – 95% do preço
Ocorre ainda estar sendo o trator Fiat
subsidiado, também, pelo Govêrno de Minas, para
revenda aos lavradores; realmente, pelo cálculo
demonstrado no Anexo II, o preço de revenda do
trator Fiat 70-CI deveria ser de cêrca de NCr$
59.900,00 e tal venda está sendo feita por NCr$
50.000,00 conforme menciona carta do Presidente
da FAREM de Minas Gerais (Anexo III).
É ainda mais chocante comparar o preço de
NCr$ 50.000,00 pelo qual o Govêrno de Minas vende
com financiamento de 8 anos o trator Fiat, com o
preço normal de comercialização dessa máquina,
que é de NCr$ 69.720,00 à vista, conforme
comprovado pelo Anexo IV; caracteriza-se assim a
existência de um dumping contra a indústria
nacional, pois a parte do mercado que poderia ser
perfeitamente atendida por uma máquina da potência
do HD-3, foi inteiramente tomada, por alguns anos,
por um trator maior, de preço subsidiado e vendido
em condições de financiamento fora da realidade
brasileira.
Cumpre notar, finalmente, que a Secretaria da
Agricultura está vendendo a maioria dêstes tratores,
não a fazendeiros, mas a Prefeituras do interior do
Estado (Anexo V), em completa contradição, pois,
com a finalidade de tal compra, que era a de
fomentar o desenvolvimento agrícola do Estado.

7. O exemplo do Govêrno de Minas e a
promoção que foi dada a esta importação, através de
veículos da maior circulação nacional, como são
Manchete e O Cruzeiro (edições de 27-4-68),
desencadearam
uma
verdadeira
onda
de
importações governamentais, a saber:
a) 150 tratores Fiat para o Estado de Goiás,
em vias de se efetivar, apesar do pronunciamento
em contrário de vários órgãos da administração
federal;
b) 200 tratores para o Estado da Bahia,
conforme coleta de preços, em andamento, que
elimina a participação do trator nacional;
c) 50 tratores iugoslavos para o Estado do Rio
de Janeiro;
d) 1.000 tratores italianos para Pernambuco;
e) 1.000 tratores italianos sendo negociados
pelo IBC em um acôrdo de trocas comerciais;
f) 1.000 tratores italianos para o INDA;
g) 300 tratores iugoslavos para o Rio Grande
do Sul;
h) 600 tratores iugoslavos para Mato Grosso."
Não estou examinando os aspectos morais,
mas os aspectos técnicos. Ter o trator nacional, aqui,
com reposição de peças, podendo ser feita a
manutenção a tempo e a hora, e, apesar do parecer
contrário do Ministro da Indústria e do Comércio –
peço a atenção do Senado para êste fato, o Sr.
Ministro da Agricultura, Dr. Ivo Arzua dizia: "Sou
contra; mas, se a CACEX é a favor do leite em pó, o
que eu posso fazer?!"
Com êsse desentrosamento, – peço a Deus
que essas minhas palavras cheguem aos ouvidos do
Exmo. Sr. Presidente da República –, que
planejamento é êsse que não unifica?
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Fica o Ministro Hélio Beltrão de um lado, com
sua simpatia verbal, com sua indiscutível eloqüência,
a planejar, e de outro lado, órgãos governamentais
se desentrosando! Pois, se foi o próprio Govêrno que
deu estímulo à indústria de tratores, como as
próprias autoridades governamentais insistem na
prática de fazer importação para eliminar uma fábrica
legìtimamente brasileira, como a Fábrica Nacional de
Motores, cujos dados acabo de receber, graças a um
requerimento de informação que fiz. Êste
desentrosamento deve acabar. Como membro do
Partido que dá suporte político ao Chefe do Govêrno,
eu estimaria – que nós, do Senado e da Câmara,
que ficamos gritando e, às vêzes, deblaterando, e
estamos a cada passo assistindo a essas anomalias
– eu estimaria que tal situação viesse a ser corrigida.
Mas, vejamos como o velho mineiro, arisco,
querendo beneficiar a sua terra, infelizmente deu um
mau exemplo aos Estados.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite V. Ex.ª um
aparte? (Assentimento do orador.) O fato que V. Ex.ª
focaliza,
de
desentrosamento
dos
órgãos
governamentais, é realmente incontestável. Há
pouco tempo tivemos a comprovação dêsse
desentrosamento entre os diversos setores da ação
administrativa. Votou-se, aqui, uma lei que
reformulava
determinados
aspectos
daquele
instrumento que regula a política da borracha. O
estudo foi feito por uma Comissão Mista de
Senadores e Deputados e o resultado foi um
Substitutivo que foi apresentado por mim. Pois
bem, Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, o Ministério
do Planejamento estava, segundo tôdas as
informações, inclusive prestadas a Deputados do
Amazonas e de Pernambuco, em perfeito acôrdo
com aquelas modificações. Entretanto, depois de
assentado o plano do Executivo, o Ministério
da Fazenda entrou a torpedear o que havia
sido acertado com o Ministério do Planejamento
e conseguiu que o Sr. Presidente da Re-

pública vetasse o projeto resultante dêsse estudo.
Isto comprova o desentrosamento das diversas
esferas governamentais; cada um puxa para o seu
lado, resultando, inevitàvelmente, no desprestígio do
Govêrno e em grande prejuízo para a economia
naquilo que se refere a assuntos econômicos e, de
maneira geral, para tôda a Nação. V. Ex.ª tem tôda
razão e, como membro do Govêrno, deve verberar
esta conduta a fim de que se encontre um corretivo e
os órgãos governamentais ajam coordenadamente,
não dispersamente.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Agradeço
a intervenção de V. Ex.ª e quero apontar ao Senado,
antes de continuar relacionando os maus exemplos
que vão acabar com a Fábrica de Tratores
brasileiros, êste desentrosamento, um exemplo ainda
quente. Nestes últimos dias, o Ministério dos
Transportes, conseguiu autorização para importar
trinta radares para as lanchas que fazem o serviço
na Baía da Guanabara, entidade autárquica
pertencente ao Govêrno Federal.
Sabem todos que durante determinadas
épocas do ano, principalmente a atual, a cerração
domina tôda a baía da Guanabara e o tráfego é
intenso. Há abalroamentos de lanchas, de barcos de
carga e de passageiros com navios mercantes, e o
último foi com um barco da nossa Marinha de
Guerra, com vítima a lamentar.
Os 30 radares chegaram no cais do
Rio de Janeiro; a Superintendência dos Transportes
da Baía da Guanabara exultou e eu fiquei feliz,
pois, há muito, vinha pleiteando essa medida por
questão de segurança para cêrca de 200 mil
pessoas que, diàriamente, atravessam nos
dois sentidos. É o próprio patrimônio do Govêrno
Federal defendido, evidente que prioritàriamente
a vida do brasileiro. Pois bem, os radares encontramse no cais do pôrto. Querem que o Govêrno
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pague 30 mil cruzeiros novos por unidade, e o
Ministério da Fazenda teria dito: "Se não pagar, os
radares vão voltar". Mas como!? Se havia saído
daqui a autorização, se o Ministro dos Transportes,
através da CACEX, deu-a, e agora é a própria
autoridade governamental entrando em choque
consigo mesma.
Confio no Marechal Arthur da Costa e Silva,
mas S. Ex.ª não pode estar a tempo e a hora vendo
tudo. Mas eu, como Senador e pertencente à
bancada situacionista, chamo a atenção para o fato,
no sentido de colaborar e também para denunciar.
Porque, se o Presidente da República tem amigos –
e S. Ex.ª não será nunca santo, pois não há santo na
terra – terá igualmente elementos interessados em
desgastar-lhe a atuação brilhante e eficiente que
realiza.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com
prazer, prezado Senador Antônio Carlos!
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – É inegável, que
neste e nos anteriores Governos, temos verificado
fatos que demonstram, em determinados momentos
e sob determinados aspectos, o desentrosamento
dos órgãos da administração pública. Todavia, o
esfôrço que o Govêrno está fazendo para divulgar e
lançar ao debate da opinião pública, através da
ARENA, o Plano Estratégico de Desenvolvimento,
será, creio, instrumento capaz de evitar tais fatos
que demonstram êste desentrosamento. A Comissão
da Aliança Renovadora Nacional que estuda o
Plano Estratégico de Desenvolvimento elaborou
um esquema de trabalho, que se desenvolve
satisfatòriamente; foram nomeadas Subcomissões
que examinaram os diversos aspectos Sectoriais
do Plano; estão sendo ouvidos Ministros de
Estado, e nesse momento, então, se poderão
corrigir os desentrosamentos que porventura,
existam, ou venham a existir. Numa terceira

fase, também já em execução, êsse programa está
sendo discutido nos Govêrnos dos Estados e
Territórios regionais do Partido. Tenho notícias até
de que, nos Estados de Minas Gerais e de São
Paulo, o debate se estendeu ao Partido da Oposição,
segundo depoimento que ontem colhi do Deputado
Guilherme Machado, em Belo Horizonte. Os
parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro
estão comparecendo e participando do debate em
tôrno
dêste
programa
estratégico
de
desenvolvimento, o que ocorreu com o depoimento
que prestou, em Minas Gerais, o Sr. Ministro do
Trabalho,
Sr.
Jarbas
Passarinho.
O
desentrosamento, realmente, tem efeito dos mais
negativos. Mas, quando não há um programa,
quando não há um plano, êle, não raro, é a
demonstração do desejo de realizar, de um
determinado Chefe de Serviço, de um determinado
Ministro de Estado. Então, aí, o desentrosamento é
efeito de um esfôrço não raro generoso, em favor da
realização. Sem um plano que seja um roteiro, não
podendo o Chefe de Estado, o Chefe do Govêrno
acompanhar – como bem disse V. Ex.ª – em todos
os momentos, o desenvolvimento da atividade do
seu Govêrno, são fatais as divergências e os
choques entre Ministérios, mas em função, quase
sempre, do desejo sincero, legítimo, do titular da
Pasta ou do responsável pelo Órgão da
Administração, de realizar alguma coisa. Peço
permissão a V. Ex.ª para estender êste meu aparte
ao tema do discurso de V. Ex.ª quanto ao problema
da produção de tratores nacionais. Ao fim da
primeira fase da sessão legislativa do corrente ano,
tive ocasião de relatar, na Comissão de Constituição
e Justiça, um ofício do Govêrno do Estado de Santa
Catarina solicitando autorização do Senado para
celebrar um contrato de financiamento com uma
emprêsa estatal da Iugoslávia, de modo a permitir a
aquisição de 32 tratores iugoslavos para a região do
Oeste catarinense. O processo foi examina-
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do na Comissão de Finanças, na Comissão dos
Estados, a que tenho a honra de presidir, e na
Comissão de Constituição e Justiça. Quando veio a
Plenário, o nobre Senador Aurélio Vianna, vigilante
como sempre, solicitou algumas informações à base
do desejo que tinha de verificar se aquela importação
como outras que se vêm fazendo, de tratores
agrícolas ou de tratores de terraplanagem, não viria
prejudicar a indústria nacional. Tive ocasião de
demonstrar que os tratores, que iam ser importados
por Santa Catarina à base do financiamento para o
qual se solicitava autorização do Senado, eram de
105 HP na barra de tração e que não tínhamos
produção nacional para atender àquele tipo de
equipamento. Tanto assim que, dos 32 tratores, o
Govêrno do Estado reduziu a aquisição a 24, pois
que 8 tratores podiam ser adquiridos no mercado
nacional. Pedimos informações ao Govêrno do
Estado e êste concordou com a redução e
reformulação de todo o contrato de financiamento.
Ocorre porém, Sr. Senador, que ainda que
naquele caso tivéssemos reduzido o contrato de
financiamento, e, por via de conseqüência, a
aquisição de tratores estrangeiros aos tipos sem
similar nacional, a verdade é que, o que dificulta a
aquisição de tratores nacionais por parte dos
governos de Estado, das Secretarias de
Agricultura, é a falta de financiamento. Logo após
o episódio a que acabo de me referir, estive em
São Paulo proferindo uma conferência perante o
Conselho da Federação de Comércio de São
Paulo, a convite do nosso ex-colega Dr. Basílio
Machado Netto. Lá fui procurado por empresários
ligados às fábricas de tratores nacionais e,
se não me falha a memória, por um representante
da Fábrica Nacional de Vagões, a que V.
Ex.ª se referiu. Conversei sôbre o assunto
com êle – estava bem a par do problema,
porque havia acompanhado a solicitação
do Govêrno de Santa Catarina – e êle me
revelou que o grande problema é que as

fábricas nacionais não têm possibilidade de dar os
financiamentos e que as fábricas estrangeiras, sejam
particulares, sejam estatais, como no caso da
Iugoslávia, têm essa possibilidade. O financiamento
concedido a Santa Catarina não tinha apenas um
prazo de carência – se não me engano, de dois anos
–, como também um financiamento de oito anos, a
juros de 8%. Dêsse modo, dada a falta crônica de
recursos, não há como se fugir à conclusão de que o
grande problema é, através de palavra de V. Ex.ª, ou
através
de
medidas
legislativas
capazes,
estabelecermos um mecanismo que permita à
indústria brasileira de tratores vender o seu produto
mediante financiamento. Doutra maneira é legítimo,
no meu entender, o anseio dos Governos dos
Estados, das entidades públicas ou particulares, de
adquirirem tratores no mercado internacional, mesmo
quando há similar brasileiro, simplesmente e
singelamente porque êles não têm recursos para
fazer o pagamento à vista, ou a prazos exíguos. E a
indústria, a agricultura brasileira não podem, de
modo nenhum, esperar que se modifique esta
situação. Nós é que devemos modificá-la, criando
condições para que a indústria nacional possa
vender os equipamentos produzidos, a prazo, e
assim afastarmos a sombra de sua destruição com a
entrada
indiscriminada
de
equipamentos
estrangeiros.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Eu
agradeço a intervenção do meu eminente colega,
Senador Antônio Carlos.
Entendo, Senador, que V. Ex.ª, no seu
oportuno aparte, sublinhou ainda mais o
desentrosamento a que há pouco aludi. Friamente,
V. Ex.ª projetou a realidade, dizendo que temos
fábrica de tratores, mas não temos financiamento.
Por que não temos financiamento? Por falta de
entrosamento.
Há
financiamento
para
outros
tipos
de
produção;
entretanto,
para
êste,
que
é vital à economia patrícia, não há. Va-
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mos, então, alertar as nossas autoridades, ao Banco
do Brasil, de cujo quadro de advogados tenho a
honra de fazer parte, porque o dinheiro – que não
será dado de graça – terá também sua rentabilidade.
Poderá incrementar, ainda mais, a produção de
tratores, e não levar à ameaça de fechamento, como
V. Ex.ª sabe, porque é um estudioso dêsses
problemas
que
existem
em
São
Paulo,
particularmente essa Fábrica Nacional de Vagões.
Fica o Sr. Ministro da Agricultura a dizer que
está tudo bem, estamos no país das maravilhas. Mas
que fêz S. Ex.ª para criar o Banco Rural, por
exemplo? Por que êste País, Senador Antônio
Carlos, não tem um Banco Rural para atender a
êsses tipos de financiamento? Como V. Ex.ª sabe, o
Brasil não estará financiando o agricultor a, b ou c,
estará financiando a si mesmo, porque a
produtividade será aumentada e serão melhoradas
as condições de comercialização.
Tudo isso poderia ser feito, mas não foi,
porque o desentrosamento tem sobrepairado o ideal
de todos nós, que desejamos ver uma indústria
ajudando a agricultura. Desgraçadamente, o que se
observa é o contrário, é o desestímulo.
Eminente Senador e amigo, a quem tanto
admiro, a quem quero um bem imenso, por quem
passei a ter uma verdadeira devoção intelectual
depois que tive a honra de trabalhar, durante aquelas
noite indormidas, ao seu lado, quando V. Ex.ª
recebeu a mais pesada tarefa, talvez atribuída a um
legislador brasileiro até hoje, ser o Relator-Geral da
Constituição de 1967, tarefa na qual se houve com
brilho inexcedível, mostrando que um jovem
brasileiro pode realmente suportar a carga
pesadíssima de servir à Pátria, num momento difícil
como aquêle. V. Ex.ª, na primeira parte da sua
intervenção, que muito me honrou, citou o plano
estratégico.

O SR. FLÁVIO BRITO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Cedo,
com prazer, o aparte à voz autorizada de um homem
que vive sofrendo pela agricultura brasileira, o nobre
Senador Flávio Brito.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Nobre Senador
Vasconcelos Tôrres, para nós, da agricultura, já não
é surprêsa quando o eminente colega defende, nesta
Casa, a exemplo de outros Senadores, o homem
rural, que tanto sofre. Acontece, porém, que a
agricultura não mais tem condições de carregar esta
indústria que ela ajudou a fazer; esta agricultura, que
ajudou as fábricas de tratores; esta agricultura
sofrida, que ajudou a instalação, no Brasil, das
fábricas de automóveis; esta agricultura não tem
condições mais nem de adquirir tratores nem de
adquirir automóveis. Porque, meu caro colega, tôdas
as indústrias, quando se instalam no Brasil, são de
tal modo protegidas que, em primeiro lugar, elas não
procuram melhorar os seus produtos e, em segundo
lugar, elas aumentam, quase que mensalmente, os
seus preços de custo. Há poucos meses visitei uma
fábrica de tratores da Ford, em São Paulo. Disse-me
um dos diretores daquela fábrica que, por exemplo, o
trator que estávamos observando naquela ocasião,
há mais de 15 anos não é utilizado nos
Estados Unidos. No entanto, face à proteção que lhe
é dispensado entre nós, êles não podiam trazer
uma máquina que apresentasse maior produtividade
para a agricultura. Como bem disse o nosso
eminente colega Senador Antônio Carlos, as
fábricas nacionais têm adotado com o agricultor um
processo não muito, a meu ver, correto, porque
basta saber que no município tal houve uma
produtividade maior do algodão ou de amendoim,
para que nêle se faça presente logo um
representante, um vendedor de trator com um plano
tão fácil de venda que, muitas vêzes, o lavrador não
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esclarecido e com uma sobra de recurso daquela
safra, assume compromissos para adquirir essa
máquina. Mas, logo depois, êle verifica que êsse
trator não tem condições de dar-lhe os meios nem
para que êle possa pagar as prestações da indústria.
Êste, meu caro colega Vasconcelos Tôrres, é um dos
pontos da descapitalização da agricultura. Estamos
com um grupo de trabalho permanente para pedir ao
Sr. Presidente da República que nos deixe importar
trator de onde se possa importar, desde que essa
máquina nos dê condições de sobrevivência. Quero
declarar aos meus eminentes colegas que nem a
agricultura, nem o Sr. Presidente da República, estão
contra o desenvolvimento da indústria nacional.
Somos todos até nacionalistas demais. Mas a
questão é que os preços hoje cobrados, a curto
prazo de financiamento, não nos dão condições.
Nem os grandes empresários rurais têm mais
condições para adquirir trator nacional. Quero, ainda,
esclarecer ao eminente colega que todos
reconhecemos o trabalho e a ajuda que S. Ex.ª nos
dá, aqui, à agricultura. Como disse o Senador
Antônio Carlos, o Presidente tem dado apoio a tôdas
as nossas reivindicações. Ainda anteontem, é do
conhecimento de todos os presentes, o Ministro do
Planejamento apresentou a S. Ex.ª um estudo para
que fôsse criada uma comissão a fim de reestudar a
tão falada reforma agrária brasileira. E, pela primeira
vez, a Confederação dos Trabalhadores e a
Confederação Patronal estão representadas neste
grupo de estudos. Louvo, agradeço a todos os
companheiros, não só desta Casa como da Câmara,
quando defendem, intransigentemente, a agricultura,
porque, como bem disse V. Ex.ª, a base do País é
ainda a agricultura. Tôda essa indústria e todo êsse
comércio que existe no Brasil deve-se à agricultura
brasileira. Muito obrigado!
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: –
Agradeço a V. Ex.ª, mas esclareço que
me estou cingindo ao caso da Fábrica Na-

cional de Vagões, que tenho para mim como uma
organização brasileira, não do tipo de uma dessas
emprêsas automobilísticas onde existem diretores
testas-de-ferro, diretores que emprestam sua
colaboração e suas relações públicas, porque não
mandam absolutamente na cúpula empresarial. Não
estou tratando das outras fábricas de tratores. Esta
me deu um relatório que leio, que comento e que
discuto.
Mas V. Ex.ª, agora, me deixou assustado,
porque acaba de dizer ao Senado, através do aparte
com que me honrou, que há um grupo de trabalho já
com a conclusão antecipada e que vai pedir que se
importem tratores de qualquer maneira e, portanto,
essa
parte
da
produção
brasileira
será
marginalizada.
É um direito que V. Ex.ª tem.
Agora ao meu amigo, que é um estudioso,
gostaria de lembrar o seguinte: tenho lido muito
sôbre a guerra de preços, que é internacional. O
trator iugoslavo ou o trator italiano ou o trator
americano chega, aqui, mais barato, porque vem por
preços competitivos, não por amor ao brasileiro. É
porque se o produto estrangeiro fôr oferecido em
condições mais vantajosas é evidente que o nacional
ficará armazenado no depósito, sem poder ser
vendido.
E qual o objetivo, em última análise, dessas
emprêsas que não têm pátria, são um conluio
internacional? É fazer com que se fechem as
fábricas audaciosas de tratores, para que então êsse
grupo domine o mercado. Aí, então, não haverá mais
facilidades. Aí já se foi o trator verde-amarelo, a
Fábrica Nacional de Vagões e vão exigir o que
entenderem.
Passarão a utilizar um engôdo – no meu
modo de entender – porque mandarão máquinas
para cá sem o material de reposição. Por
exemplo, se o cabeçote de um trator importado
se estraga é preciso que se peça licença de
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importação e se cumpra uma série de exigências.
A parte que abordo no dia de hoje, é de
importação indiscriminada. V. Ex.ª permita que
sugira a êsse grupo de trabalho, como um soldado
da sua agricultura, que amplie a capacidade
aquisitiva do agricultor através do financiamento.
Concordei com a opinião do Senador Antônio Carlos,
emitida em aparte, em gênero, número e grau.
Vamos dar ao agricultor os prazos maiores
possíveis, dentro da tese expendida por mim, de que
é o próprio País que se está financiando ao financiar
o agricultor.
Sr. Presidente, a tese do Senador Flávio Brito,
respeitável por todos os motivos, deixou-me assim
um pouco alarmado. E S. Ex.ª hoje me citou um fato
que não é surprêsa para mim. Visitando as
instalações da Indústria Ford, em São Paulo, ouvi de
um diretor que o tipo de máquinas que se estavam
fabricando aqui já são obsoletas nos Estados
Unidos, antiquadas, já fazem parte do museu dos
Estados Unidos – museu é por minha conta, mas o
diretor deve ter pensado assim.
Sr. Presidente, então é o esbulho, é a
chantagem
contra
a
indústria
brasileira,
verdadeiramente brasileira. Para mim, torno a dizer,
não há indústria automobilística brasileira. Há
indústrias automobilísticas americanas, francesas,
alemães, instaladas no Brasil, enviando royalties que
nós não pudemos apurar até hoje, assim como
algumas firmas de tratores. Êsses dados são
insofismáveis e devem servir de alerta. Êsses
cidadãos recebem, a firma dêles, a emprêsa
automobilística, incentivos fiscais, favores creditícios
e garantias, e vêm aqui – como a Willys veio – com
máquinas já superadas lá nos Estados Unidos, faz
uma carroceria bonita, mas de tipo que não se usa
mais no mundo moderno e ditam o preço que bem
entendem.

Falou S. Ex.ª que o agricultor não pode
adquirir o carro. Eu diria: não pode adquirir um
furgão. Estou falando do agricultor verdadeiro e, não
do agricultor de fim-de-semana em Petrópolis ou
Teresópolis, onde tem um sìtiozinho, o chamado
agricultor do asfalto. Falo daquele que trabalha
realmente na terra, que dirige a cooperativa, que
sabe que não tem crédito, que não pode adquirir um
jipe com reboque, que não pode adquirir o furgão ou
camioneta, e até de segunda mão. A gasolina
aumentando, como agora com a alta do dólar, e o
agricultor sofrendo.
Esta parte da intervenção de S. Ex.ª – a outra
assustou-me – esta parte emocionou-me, pois é o
que acontece.
Por que o Govêrno não dá os estímulos, por
que o Govêrno não se entrosa – como dizia a pouco
–, por que êle próprio não dá as encomendas, os
meios de financiar? Qual o segrêdo da indústria
americana? Pelo que tenho lido, é que o Govêrno de
lá estimula, o Govêrno dá encomendas. Por que não
se faz encomenda às fábricas de tratores
verdadeiramente nacionais?
Não quero avançar, porque o Presidente que
me enviou a carta tem um nome brasileiríssimo –
José Burlamáqui de Andrade – mas fiquei
impressionado.
Não defendo que o preço seja alto. Defendo o
financiamento.
Estabelecida aqui a indústria, receba ela os
estímulos e não se fique só com os tratores Ford ou
outros que existem, que a agricultura moderna não
deve utilizá-los, porque devem constituir peças de
museu.
Sr. Presidente, V. Ex.ª fala pelos olhos ou,
então, pelos dedos... Já compreendi o que V. Ex.ª
quer dizer, e não vai ser nem preciso tocar a
campainha, porque vou encerrar aqui, ràpidamente.
Citei o caso do Govêrno de Minas
e, Sr. Presidente, passo às mãos de V. Ex.ª
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o restante das considerações que tinha a fazer.
Voltarei ao assunto, com a independência que me
caracteriza, dentro do tema de indústria
legìtimamente brasileira, e não aquelas que se
modernizam nas suas matrizes e importam essas
latas velhas, e ficamos nesses calhambeques,
nesses Dauphines chamados Leite Glória que
desmancham sem bater, e outros tipos de carros que
fabricamos aqui, sem nenhuma garantia, porque
duram pouco.
O carro deveria, pelo menos, dado o poder
aquisitivo do brasileiro, ter condições de ser um tipo
Skoda ou Volvo. Mas, o que se faz, no caso, é nos
darmos ao luxo de ter um carro por ano, e agora,
vamos ter o Salão Brasileiro de Automóvel em São
Paulo, onde todo mundo vai ver a Bandeira do Brasil,
vai ficar satisfeito, mas, Sr. Presidente, não tem nada
de Brasil! Tem alguns brasileiros enganados até o
momento de reagirem, e tristes, nesse próximo Salão
de Automóveis, porque a Fábrica Nacional de
Motores, a única que era verdadeiramente brasileira,
hoje já não é mais. Como disse aqui e repito, estive
em Caxias, na Fábrica Nacional de Motores e lá
deram a denominação que dei aqui no Senado:
Fábrica Nacional de Milão. O M de motores foi
substituído pelo M de Milão.
Sr. Presidente, eram estas as informações, e
eu aguardarei que a própria Fábrica Nacional de
Vagões, através do seu Presidente, me envie
esclarecimentos; não sei qual a percentagem de
capital brasileiro ou investido de fora, nesta firma.
As outras firmas não devem ficar satisfeitas
também com a minha intervenção; nesta parte sou
intransigente defensor dos interêsses brasileiros. Ao
ver fechadas essas fábricas por um jôgo que não
pode ser descoberto, a gente tem sempre mêdo de
que, por baixo de um interêsse defensável, haja
algum grupo tramando seus interêsses pessoais. E

êsses deverão ser identificados e se por mim o
forem, serão por mim denunciados.
Sr. Presidente, como fecho do meu
discurso, ràpidamente, apenas a leitura da
ementa dos meus requerimentos de informações,
permitindo Deus que todos tenham a acolhida
dêsse a que me referi há pouco e que deu ensejo
a êste discurso.
Eu estou, no dia de hoje, pedindo:
– Ao Ministro das Minas e Energia –
ELETROBRÁS – informações sôbre crise de
energia na Usina de Macabu, no Estado do Rio
de Janeiro.
– Ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social, informações sôbre criação de crechesescolas em emprêsas com mais de cem
funcionários.
– Ao Ministério da Indústria e do Comércio
– Instituto Brasileiro do Café – informações sôbre
fábricas de café solúvel.
– Ao Ministério das Minas e Energia –
ELETROBRÁS – sôbre extensão da rêde de
energia elétrica da CBEE para o Bairro de Basílio,
em Rio Bonito, Estado do Rio.
– Ao Ministério da Educação e Cultura,
sôbre convênio, para construção de cinco escolas
primárias, com a Prefeitura Municipal de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
– Ao Ministério dos Transportes – DNER –
sôbre melhor conservação da estrada que liga
Niterói à Região dos Lagos, na altura da Serra de
Mato Grosso, Estado do Rio de Janeiro.
– Ao Ministério do Trabalho – Instituto
Nacional de Previdência Social – sôbre
instalação de serviço de pronto-socorro na antiga
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Maternidade de São João Batista, propriedade do
INPS, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
– Ao Ministério da Indústria e do Comércio
– Companhia Siderúrgica Nacional – informações
sôbre pagamento de gratificação denominada
"girafa".
Êles lá sabem o que é, Sr. Presidente, a
"girafa". Lá existe essa "girafa"; é uma
gratificação que não está sendo paga.
– Ao Ministério dos Transportes – DNER –
informações sôbre recuperação da Rodovia União
e Indústria, no trecho entre Bonsucesso e
Petrópolis.
– Ao Ministério das Comunicações – DCT –
informações sôbre recuperação da agência em
Cabo Frio, Estado do Rio.
Por hoje, Sr. Presidente, era o que
desejava tratar da tribuna. Obrigado por V. Ex.ª
ter permitido que eu avançasse um pouco o meu
tempo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): –
Tem a palavra o Sr. Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (sem revisão
do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
desejo fazer um registro da demonstração que, a
convite do Exmo. Sr. Ministro da Marinha, tive
ocasião de assistir, no dia 23 último ao largo do
litoral brasileiro, à altura do Estado da
Guanabara, a bordo do navio capitânia do Grupo
Tarefa Brasileiro, Porta-Aviões "Minas Gerais" na
Operação "UNITAS – IX".
Faço êste registro, Sr. Presidente, não só
para cumprir um dever, como e principalmente
para manifestar o meu orgulho pela capacidade,
adestramento, espírito patriótico da nossa
Marinha de Guerra.

Convidado, na qualidade de Senador, e, de
certo modo, como representante desta Casa, tive a
gratíssima satisfação de, no dia 23, logo pela manhã,
embarcar no Porta-Aviões "Minas Gerais", navio
capitânia da nossa Fôrça-Tarefa, que participa da
Operação UNITAS – IX, e presenciar a
demonstração que comprovou as qualidades
excepcionais, o conhecimento e a disciplina
daqueles que constituem a nossa Fôrça Armada de
Mar, desde os oficiais superiores aos marinheiros.
Todos se desincumbiram, de maneira excepcional,
das tarefas que lhe foram cometidas, durante aquêle
dia.
Participaram, Sr. Presidente, como convidados
de tal demonstração, o Sr. General de Exército
Adalberto Pereira dos Santos, Comandante do 1º
Exército, o Sr. Deputado Federal Gilberto Azevedo,
pelo Estado do Pará, e, ainda, como Parlamentar,
eu.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permiteme, V. Ex.ª, um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: –
Congratulo-me com a exposição que V. Ex.ª
faz à Casa sôbre o que lhe foi dado observar,
quando do exercício da Operação UNITAS – IX, ao
longo do litoral fluminense. Queria, neste instante,
que V. Ex.ª permitisse fizesse eu côro com as
suas palavras de elogio à nossa gloriosa Marinha de
Guerra. O Senado foi distinguido, também,
através do convite que recebeu. Lamentei
profundamente – pois compromissos inadiáveis
prenderam-me em Brasília – não ter ido lá, e já
agora, muito mais ainda diante das impressões que
V. Ex.ª nos transmite, não só sôbre o adestramento
como sôbre a eficiência técnica da nossa Marinha de
Guerra que, além de tudo, sempre se mostra tão
hospitaleira para com seus convidados. Há pouco,
era objeto de um discurso meu, e de um brilhante
aparte de V. Ex.ª, justamente esta qualidade

– 435 –
de nossa Marinha, que fica demonstrada, uma vez
mais, ao proceder ao entrosamento daquele ramo
das Fôrças Armadas com o Congresso Nacional.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Grato a V.
Ex.ª. Seu aparte enriquece, sobremodo, o
modesto discurso que estou pronunciando.
Ainda como convidado civil, estêve
presente o Sr. Embaixador Antônio Corrêa do
Lago,
Diretor
do
Instituto
Rio
Branco.
Compareceram, ainda, outros funcionários de alta
categoria da administração federal.
Acompanhavam-nos, nessa demonstração,
os Exmos. Srs. Almirante-de-Esquadra José
Moreira Maia, Chefe do Estado-Maior da Armada;
Almirante-de-Esquadra
Antônio
Borges
da
Silveira Lobo, Diretor-Geral do Pessoal da
Marinha; Vice-Almirante Mário Cavalcanti de
Albuquerque,
Comandante-em-Chefe
da
Esquadra; Vice-Almirante Francisco Augusto
Simas de Alcântara, Vice-Chefe do Estado-Maior
da Armada; Vice-Almirante Maurício Dantas
Tôrres, Comandante do 1º Distrito Naval; ContraAlmirante José de Carvalho Jordão, Comandante
da Fôrça de Transporte da Marinha; ContraAlmirante José Uzeda de Oliveira, Sub-Chefe
para Operações do Estado-Maior da Armada e
Contra-Almirante Gualter Maria Menezes de
Magalhães, Chefe de Gabinete do Ministro da
Marinha.
O responsável pela demonstração era o
Contra-Almirante
Sylvio
de
Magalhães
Figueiredo, Comandante da Fôrça Aero-Naval.
Devo, Sr. Presidente, antes de relatar o que
foi a demonstração a que tive a honra de assistir,
dizer alguma coisa sôbre a participação da
Marinha Brasileira, na "Operação UNITAS – IX".
A nossa participação nesta operação,
que
já
se
realiza
pela
nona
vez,
começou, no corrente ano, no Mar das Anti-

lhas, em Pôrto Rico, com a participação das
Marinhas dos Estados Unidos da América, da
Colômbia e da Venezuela, e durante esta fase, Sr.
Presidente – o que é importante e deve ficar
registrado, para honra das Fôrças Armadas do
Brasil, – a nossa Fôrça-Tarefa foi convidada a
realizar exercícios com elementos da Marinha
Holandesa, sediados em Curaçáu.
Finda a fase da operação realizada no Mar
das Antilhas, partiu a Fôrça-Tarefa brasileira para a
fase no Atlântico, que se desdobrou em três etapas:
a primeira delas que se realizou a partir de Trinidad
até Salvador; Salvador-Rio de Janeiro; e Rio de
Janeiro-Buenos Aires.
De dois em dois anos tem lugar essa
operação.
No Rio de Janeiro, se incorporam, a essa
segunda fase, as Marinhas do Uruguai e da
Argentina.
No corrente ano, essa participação das
Marinhas dos países do Prata, Argentina e Uruguai,
vai-se iniciar no Estuário do Rio da Prata.
Ao sair do Rio de Janeiro, no dia 23, o
exercício programado, para que nós pudéssemos
observar, em síntese, o trabalho da Operação
UNITAS, foi a saída de um comboio com a
participação de navios mercantes em situação de
guerra.
A primeira operação foi a varredura de minas,
estabelecimento de dispositivo anti-submarino,
organização do trem de navios comboiados e
contrôle do tráfego marítimo. Participaram dessa
demonstração as seguintes belonaves:
a) brasileiras: Navio-Aeródromo "Minas
Gerais" (com helicópteros do Ministério da
Guerra e aviões da FAB); Contratorpedeiros
"Pará",
"Paraíba",
"Paraná",
"Pernambuco",
"Piauí"
e
"Mariz
e
Barros";
Cruzador
"Tamandaré"; Submarinos "Bahia" e "Rio Gran-
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de do Sul"; Navios Mineiros-Varredores "Javari",
"Jutaí", "Juruá" e "Juruena";
b) norte-americanos: Contratorpedeiro-Líder
"Josephus Daniels"; Fragatas "Mc-Cloy" e "Damato";
Submarino "Chopper".
Durante os exercícios, ao largo do litoral
brasileiro, participaram também, durante pouco
tempo, e não no dia da demonstração a que
assistimos, os navios de outro Grupo-Tarefa norteamericano: Navio-Aeródromo "Randolph", contratorpedeiros "Vogelgesang", "E. E. Greene", "H. J.
Ellison", "Putnam" e "Stormes", submarino nuclear
"Gato".
Tivemos, Sr. Presidente, depois que deixamos
a Baía da Guanabara e entramos na área da
demonstração, a oportunidade de assistir à
passagem por canal varrido em campo minado. Logo
em seguida, o lançamento e recolhimento de
helicóptero
anti-submarino,
lançamento
e
recolhimento de helicóptero teleguiado – o
Helicóptero "DASH – Drone Anti-Submarino
Helicopter", efetuado pelo navio "Mc-Cloy" da
Marinha norte-americana; passagem de combustível
do "Minas Gerais" para o Contratorpedeiro
"Pernambuco".
Em seguida, o submarino "Rio Grande do Sul"
veio à superfície, ao lado do "Minas Gerais",
simulando situação de emergência.
Logo após, pudemos presenciar o lançamento
de aeronaves por catapulta e em pista livre e o
recolhimento das mesmas aeronaves.
E, aqui, devo revelar ao Senado que, no navio
"Minas Gerais", batemos, nós, brasileiros, um
recorde: chegamos a realizar, naquele navio, 2.000
operações de decolagem e de pouso, sem que
houvesse, sequer, um acidente. E as operações do
"Minas Gerais", até 1967, foram em número que, de
1967 até esta data, representa apenas a metade.

No último ano, dobramos as operações, as
tarefas e os trabalhos do navio "Minas Gerais", numa
demonstração do esfôrço e da eficiência da nossa
Marinha de Guerra, e da importância, para a
segurança do nosso País, para o avanço da nossa
tecnologia, para nossa formação profissional no
campo das Fôrças Armadas, do fato de, no Brasil,
possuirmos um navio-aeródromo.
O nosso "Minas Gerais" é um navio com
condições muito superiores ao outro navio portaaviões que existe na América Latina, de propriedade
do Govêrno da República Argentina. Possui pista
inclinada, que permite pouso e decolagem de aviões
a jato.
Em seguida, Sr. Presidente, assistimos ao
disparo do foguete míssil Terrier pelo destróier USS
"Josephus
Daniels"
e,
em
seguida,
o
contratorpedeiro "Mariz e Barros" disparou o foguete
Sea Cat, tendo por alvo uma granada iluminativa
atirada do próprio navio.
Tivemos, então, ocasião de presenciar uma
operação que exige extraordinário rigor de técnica e
uma esmerada eficiência. O navio brasileiro disparou
uma granada iluminativa, que tem a velocidade de
um avião e, em seguida, lançou um foguete, o Sea
Cat, teleguiado. E êste foguete foi fazer explodir a
granada iluminativa.
Dêsse modo, Sr. Presidente, tivemos até a
fim da tarde, a gratíssima oportunidade de verificar
o que representa a Marinha de Guerra Brasileira,
como instrumento indispensável à segurança de
nosso País. E, também, pudemos constatar
o que ela representa para o desenvolvimento de
nossa tecnologia, porque essas demonstrações
que acabo de resumir exigem um trabalho
anterior, uma formação profissional, tarefas
de pesquisas, enfim, uma infra-estrutura que
não se reflete apenas na Marinha brasileira
mas
que
representa
uma
contribuição
extraordinária da Fôrça Armada do Brasil
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para o nosso desenvolvimento tecnológico e, por via
de conseqüência, para o nosso desenvolvimento
econômico.
Quero, também, Sr. Presidente, dizer ao
Senado da magnífica impressão que tive da
hospitalidade dos oficiais superiores, a começar pelo
Comandante-em-Chefe do Estado-Maior da Armada,
Sr. Almirante de Esquadra José Moreira Maia, de
todos os outros Srs. Almirantes e, a par dessa
hospitalidade, a impressão que tive da harmonia, da
coesão, da unidade e da disciplina de tôda a nossa
marujada.
Assisti a grande parte dessas demonstrações
na tôrre de contrôle de vôo que é comandada por um
Capitão-de-Corveta e por um Capitão-Tenente. Êles,
funcionando como na tôrre de um aeroporto,
transmitem para a pista as ordens de decolagem, de
aterrissagem – ainda que seja num porta-aviões a
expressão é aterrissagem – e, a seu lado, sargentos,
cabos, marinheiros, representantes de tôdas as
raças e de tôdas as côres e classes sociais que
compõem o generoso povo brasileiro. Lado a lado,
oficiais
superiores
e
simples
marinheiros,
compenetrados do seu papel, vivendo em um clima
de absoluta disciplina e respeito à hierarquia –,
restabelecida plenamente na Marinha brasileira –,
mas também num clima de comunhão de
sentimentos, de fraternidade, pois que a própria vida
num navio de guerra dá a seus tripulantes êsse
contato muito maior do que quando o trabalho se faz
em terra, ou em outros setores.
E eu, Sr. Presidente, que por razões muito
particulares, de natureza familiar, pude acompanhar
o grave problema que foi, no início de 1964, a quebra
violenta da disciplina da Marinha brasileira, verifiquei
que agora, sem que haja clima de opressão e de
discriminação – muito pelo contrário, um clima de
entendimento – foi restabelecida aquela disciplina. E,
para
fortalecê-la,
para
enobrecê-la,
para
dignificá-la, há também um sentimento de unidade,

de fraternidade, de compreensão, num trabalho
gigantesco que a Marinha de Guerra do Brasil
realiza em favor dos mais altos interêsses do País,
e de acôrdo com as nossas mais nobres tradições.
Finalmente, tivemos ocasião de conhecer o
programa que a Marinha tem para os próximos dez
anos. São pontos básicos dêsse programa:
substituir os navios obsoletos por outros
mais modernos que permitam aprimorar o já
elevado nível técnico do pessoal;
nacionalização progressiva da construção, o
que se constituirá em excelente incentivo às
indústrias de construção naval, máquinas,
eletrônica e tôdas as demais subsidiárias
envolvidas no aparelhamento de um navio de
guerra moderno;
execução a longo prazo para não onerar
exageradamente o Tesouro.
O programa compreende, bàsicamente:
10 Fragatas
4 Submarinos
14
Mineiros-Varredores
e
PatrulhaOceânicos
5 Navios-Patrulha Fluviais
1 Navio-Hidrográfico
1 Navio de Assalto Anfíbio
6 Lanchas-Patrulha de alto-mar
1 Navio-Faroleiro
1 Navio-Balizador
1 Navio-Escola a vela.
O
nosso
tradicional
navio-escola
a
vela – o "Almirante Saldanha" – foi transformado
em
navio
de
pesquisas
oceanográficas,
graças ao auxílio que recebemos da UNESCO, no
valor de 20 mil dólares. Êsse navio é um
modêlo, Srs. Senadores, é um orgulho. Tive
ocasião de visitá-lo, quando era comandado
pelo Comandante Paulo Moreira da Silva que
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deveria realizar, naquela ocasião, uma viagem de
estudos pelo Sul do Brasil. Só os compromissos no
Senado não me permitiram participar daquela
viagem. Havia estudantes especialistas de tôda a
América.
Disse-me o Comandante que, nas viagens
programadas para o futuro, os pedidos de
estudantes especialistas estrangeiros para poderem,
com os brasileiros, sob o nosso comando e a nossa
orientação, melhorar os conhecimentos da ciência
oceanográfica, eram em número muito grande, em
número extraordinário. Como o "Saldanha da Gama"
passou a ser navio de pesquisa oceanográfica, há no
programa êsse item referente à aquisição de um
nôvo navio-escola a vela. Estou certo, Sr.
Presidente, de que o Senado não faltará ao alto
dever de apoiar as legítimas reivindicações da nossa
Marinha de Guerra, que vem realizando um grande
trabalho em defesa das nossas riquezas, em defesa
da nossa segurança, assim como eu também, Sr.
Presidente, nesta hora, não quero negar à Marinha
os meus aplausos, os meus agradecimentos e dizerlhe da minha convicção de que ela saberá honrar as
tradições democráticas de nossa Pátria e cumprir os
seus altos deveres de defesa dos nossos mais
legítimos interêsses. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): –
Sôbre a mesa, requerimentos de informações, que
serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.054, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro,
na
forma
da
preceituação
regimental vigente, informe o Poder Executivo,
através do Ministério das Minas e Energia –
ELETROBRÁS – quais as providências adotadas a
fim de evitar que a Usina de Macabu, no Estado do

Rio, entre em colapso, prejudicando, assim, os
municípios por ela servidos.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.055, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, se
existem estudos visando à criação de crechesescolas nas emprêsas que tenham mais de cem
funcionários.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.056, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Indústria e do Comércio – Instituto
Brasileiro do Café – sôbre o seguinte:
1º) Quantos projetos de instalação de fábricas,
ou ampliação das existentes, de café solúvel foram
aprovados pelos órgãos competentes do MIC?
2º) Qual o valor dos equipamentos a serem
importados para essas fábricas, bem como dos
fornecidos por emprêsas nacionais?
3º) Em caso de o parque industrial nacional
não estar capacitado a fornecer tais equipamentos,
quais as providências ou planos, no âmbito do MIC,
visando dar-lhe condições?
4º) Em caso de estar o parque industrial
brasileiro capacitado, como se explicam tais
importações?
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
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REQUERIMENTO
Nº 1.057, DE 1968

REQUERIMENTO
Nº 1.060, DE 1968

Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério das Minas e Energia – ELETROBRÁS –
por que motivo, até a presente data, não foi feita a
extensão da rêde de energia elétrica da CBEE para o
Bairro de Basílio, em Rio Bonito, Estado do Rio de
Janeiro.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.

Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério do Trabalho – Instituto Nacional de
Previdência Social – quais as providências tomadas
para a instalação de um serviço de pronto-socorro na
antiga Maternidade de São João Batista, cujo edifício
pertence ao INPS, localizado na Rua Benjamin
Constant, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.

REQUERIMENTO
Nº 1.058, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Educação e Cultura, se foi firmado
convênio com a Prefeitura Municipal de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, para a
construção de cinco escolas primárias, e, em caso
afirmativo, quando serão iniciados os trabalhos.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.059, DE 1968
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental vigente,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – DNER – que
providências
foram
tomadas
para
melhor
conservação da estrada que liga Niterói à Região
dos Lagos, na altura da Serra de Mato Grosso,
Estado do Rio de Janeiro, uma vez que a cobertura
asfáltica daquele trecho oferece sério perigo aos
veículos que por ali transitam.
Salas das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.

REQUERIMENTO
Nº 1.061, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Indústria e do Comércio – Companhia
Siderúrgica Nacional – quais os motivos pelos quais
a Companhia não vem pagando a seus empregados
a gratificação denominada "girafa", bem como
quando será regularizado êsse pagamento.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.062, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – DNER – quais as
providências tomadas visando a recuperação da
Rodovia União e Indústria, no trecho entre
Bonsucesso e Petrópolis.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
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REQUERIMENTO
Nº 1.063, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério das Comunicações – DCT – se existem
planos para a recuperação da agência do
Departamento, em Cabo Frio, no Estado do Rio de
Janeiro.
Sala das Sessões, em 25 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Os
requerimentos lidos não dependem de apoiamento.
Serão publicados e posteriormente despachados
pela Presidência.
O nobre Senador Arthur Virgílio encaminhou à
Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.064, DE 1968
Nos têrmos do art. 42 do Regimento Interno,
requeiro 125 dias de licença para tratamento da
saúde, a partir desta data.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – A
licença solicitada tem, como se viu, início na data de
hoje.
Para substituir o nobre Senador Arthur Virgílio
é convocado o seu Suplente, Senhor Desiré Guarani.
Tão pronto S. Ex.ª compareça ao Senado, poderá
participar de nossos trabalhos, dispensado do
compromisso regimental, visto já o haver prestado
por ocasião da investidura anterior. (Pausa.)
Sôbre a mesa, projeto de resolução
apresentado pela Comissão Diretora, que será lido
pelo Sr. 1º-Secretário.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 53, DE 1968
Aposenta por invalidez Etelmino Pedrosa,
Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único – É aposentado, de acôrdo com
os arts. 100, item I e 101, item I, letra b, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 340,
item II e § 1º; e 341, item III e 319, § 4º da Resolução
nº 6, de 1960, e Resolução nº 16, de 1963, com
vencimentos integrais e a gratificação adicional a que
faz jus, o Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria
do Senado Federal, Etelmino Pedrosa.
Justificação
O presente projeto visa a conceder
aposentadoria a um servidor que se encontra
incapacitado para exercer suas funções.
O funcionário em causa foi submetido a exame
pela Junta Médica do Senado, que concluiu por sua
invalidez.
Diante do exposto, a Comissão Diretora
submete o Projeto à consideração do Plenário, ex-vi
do disposto no artigo 85, letra c, nº 2, do Regimento
Interno.
Sala das Sessões, 28-8-68. – Gilberto Marinho
– Pedro Ludovico – Rui Palmeira – Victorino Freire –
Aarão Steinbruch – Guido Mondin – Vasconcelos
Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondim): – Êste
projeto não está sujeito a apoiamento, sendo de
autoria da Comissão Diretora que, regimentalmente,
tem competência privativa para o estudo da matéria
nêle consubstanciada. Não depende, igualmente, de
parecer; conseqüentemente, será publicado e
incluído em Ordem do Dia.
Da Ordem do Dia constam trabalhos de
Comissões.
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Nada mais havendo que tratar, vou declarar Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica
encerrada a Sessão, designando para a Sessão cargo em comissão de Consultor Jurídico, e dá
ordinária de hoje, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte: outras providências, tendo:
ORDEM DO DIA
1

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 669 e
670, de 1968, das Comissões:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
4
Câmara nº 110, de 1968 (nº 1.450-B/68, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que extingue a punibilidade de crimes previstos na Lei nº
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
4.729, de 14 de julho de 1965, que define o crime de da Câmara nº 116, de 1968 (nº 1.458-B/68, na Casa
sonegação fiscal, e dá outras providências, tendo:
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que concede pensão especial às famílias
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 671, de 1968, dos mortos em conseqüência de explosão verificada
da Comissão:
no Parque 13 de Maio, na cidade de Recife, Estado
– de Finanças.
de Pernambuco, tendo:
2

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 673, de 1968,
da Comissão:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
– de Finanças.
Câmara nº 114, de 1968 (nº 1.487-A/68, na Casa de
5
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor da Escola de Engenharia
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Industrial do Rio Grande, o crédito especial de NCr$ da Câmara nº 118, de 1968 (nº 1.429-B/68, na Casa
32.460,00 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
cruzeiros novos), para o fim que especifica, tendo:
República, que concede pensão especial à Senhora
Joaquina Gomes de Araújo Lima, viúva de Joaquim
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 672, de 1968, de Araújo Lima, falecido em acidente, em serviço, no
da Comissão:
exercício do cargo de Engenheiro da Estrada de
– de Finanças.
Ferro Madeira-Mamoré, tendo:
3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 115, de 1968 (nº 1.465-B, de
1968, na Casa de origem), de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que cria no

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 674, de 1968,
da Comissão:
– de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 50
minutos.)

166ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 28 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E AARÃO STEINBRUCH
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio
Brito – Edmundo Levi – Desiré Guarani – Milton
Trindade – Lobão da Silveira – Clodomir
Millet – Sebastião Archer – Victorino Freire –
Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes
Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte Filho –
Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – João Cleofas – Pessoa
de Queiroz – José Ermírio – Teotônio Vilela –
Rui Palmeira – Arnon de Mello – Leandro
Maciel – Júlio Leite – José Leite – Antônio
Balbino – Carlos Lindenberg – Raul Giuberti –
Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Vasconcelos
Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho –
Milton Campos – Benedicto Valladares –
Nogueira da Gama – Lino de Mattos – João
Abrahão – Armando Storni – Pedro Ludovico –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto –
Celso Ramos – Antônio Carlos – Attílio Font
ana – Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
A lista de presença acusa o comparecimento
de 52 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida
a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura
da Ata da Sessão anterior, que é sem debate
aprovada.

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão
autógrafos dos seguintes Projetos:

do

Senado,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 128, DE 1968
(Nº 1.549-B/68, na Casa de origem)
Dispõe sôbre a inscrição de médicos militares
em Conselho Regional de Medicina, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os médicos militares, em serviço ativo
nas Fôrças Armadas, como integrantes dos respectivos
Serviços de Saúde, inscrever-se-ão no Conselho
Regional de Medicina, a que se refere a Lei nº 3.268, de
30 de setembro de 1957, sob a jurisdição do qual se
ache o local de sua atividade, mediante prova atestando
essa sua situação, fornecida pelo órgão competente do
Ministério da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.
Parágrafo único – A inscrição de que trata êste
artigo será efetuada independente de sindicalização e
pagamento de impôsto sindical e do de anuidade,
previsto no art 7º do Decreto nº 44.045, de 19 de julho
de 1958, que aprovou o Regulamento do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina.

– 443 –
Art. 2º – Na Carteira Profissional, a ser
expedida pelo Conselho Regional de Medicina aos
inscritos na conformidade do art. 1º desta Lei,
constará, além das indicações estatuídas na Lei nº
3.268, de 30 de setembro de 1957, a qualificação:
"médico militar".
§ 1º – Os médicos militares já inscritos nos
Conselhos Regionais de Medicina providenciarão,
com a apresentação da prova de que trata o art. 1º
desta Lei, para que conste em suas carteiras
profissionais, a qualificação: "médico militar".
§ 2º – O disposto no parágrafo anterior aplicase também aos médicos que venham a ingressar nos
Serviços de Saúde das Fôrças Armadas, após a
vigência desta Lei e já estejam inscritos nos
Conselhos Regionais de Medicina na qualidade de
médicos civis.
§ 3º – Registrada nas respectivas Carteiras
Profissionais a qualificação: "médico militar", ficam
os seus portadores isentos de sindicalização e
pagamento de impôsto sindical e do de anuidade.
Art. 3º – Estão isentos das prescrições
estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 18 da Lei nº
3.268, de 30 de setembro de 1957, os médicos
militares que, inscritos no Conselho Regional de um
Estado, forem mandados servir em área situada na
jurisdição de outro Conselho Regional, devendo, no
entanto, comunicar essa ocorrência ao Presidente
dêste, mencionando o número da Carteira e o
Conselho Regional que a expediu.
Parágrafo único – Quando o médico militar
exercer também a clínica privada na região em que
passou a servir, ficará obrigado a apresentar sua
carteira profissional, para ser visada pelo Presidente
do Conselho Regional que a jurisdiciona.
Art. 4º – É vedado aos médicos
militares inscritos nos Conselhos Regionais
de
Medicina
participarem,
quer
como

candidatos, quer como eleitores, de eleições nos
referidos Conselhos.
Art. 5º – Os médicos militares, no exercício de
atividades técnico-profissionais impostas por sua
condição militar, não estão sujeitos à ação disciplinar
dos Conselhos Regionais de Medicina e sim à
Diretoria de Saúde da respectiva Fôrça Armada ou
órgão correspondente, à qual cabe promover e
controlar a estrita observância das normas de ética
profissional por parte dos seus integrantes.
§ 1º – No exercício, porém, da clínica privada,
o médico militar fica sob a jurisdição disciplinar do
Conselho Regional de Medicina que, em caso de
infração da ética profissional, poderá puni-lo dentro
da esfera de sua atividade civil, devendo, nesse
caso, comunicar o fato à autoridade a que estiver
subordinado o infrator.
§ 2º – Quando a infração admitir como
penalidade a cassação do exercício profissional, esta
só poderá ser imposta pela Fôrça Armada a que
pertencer o infrator.
Art. 6º – Cessará automàticamente a aplicação
do disposto nesta Lei aos médicos militares que
forem desligados do serviço ativo das Fôrças
Armadas.
§ 1º – Se desejarem exercer a medicina,
deverão requerer ao Presidente do Conselho
Regional, a que estiverem jurisdicionados, o
cancelamento em sua Carteira Profissional, da
qualificação "médico militar", quando, então, passarão
a ser observadas exclusivamente as normas
estabelecidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de
1957 e Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958,
que aprovou o Regulamento do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais de Medicina.
§ 2º – Fica assegurada, aos que usarem da
faculdade prevista no parágrafo anterior, a isenção de
pagamento de quaisquer impostos ou anuidades não
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devidos pelos médicos militares, nos têrmos
da presente Lei, relativamente ao período
em que, nessa condição, tenham estado
inscritos
nos
Conselhos
Regionais
de
Medicina.
Art. 7º – Ao médico civil que fôr convocado
para o Serviço de Saúde de uma das Fôrças
Armadas, em caráter temporário, aplicar-se-á o
prescrito nos §§ 2º e 3º do art. 2º, no art. 3º
e seu parágrafo único, no art. 4º e nos arts.
5º e 6º e seus parágrafos, desta Lei, devendo,
porém,
ser
anotada
em
sua
Carteira
Profissional a qualificação: "médico militar
convocado".
Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 129, DE 1968
(Nº 1.542-B/68, na Casa de origem)
Autoriza o Ministro da Fazenda a conceder
remissão de crédito tributário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica autorizado o Ministro da
Fazenda a conceder, mediante despacho
fundamentado, remissão total ou parcial de
créditos tributários, relativos aos exercícios fiscais
de 1961 a 1966, resultantes da Incidência do
Impôsto Único sôbre Lubrificantes Líquidos e
Gasosos, decorrentes da recuperação de óleos
lubrificantes usados.
Parágrafo único – A autorização prevista
neste artigo não beneficia o tributo que, incluído no
preço da mercadoria, tenha sido cobrado pelo
contribuinte de direito ao primeiro adquirente do
produto.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 1968
(Nº 88-A/68, na Casa do origem)
Aprova o Decreto-Lei nº 354, de 1º de agôsto
de 1968, que determina a intervenção do Banco
Central do Brasil na "Dominium S/A. – Indústria e
Comércio" e demais emprêsas integradas no mesmo
grupo econômico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Decreto-Lei nº 354, de
1º de agôsto de 1968, que determina a intervenção
do Banco Central do Brasil na "Dominium S/A. –
Indústria e Comércio" e demais emprêsas integradas
no mesmo grupo econômico.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 44, DE 1968
(Nº 78-A/68, na Casa de origem.)
Autoriza o Presidente da República a dar a
adesão do Govêrno brasileiro a quatro Convenções
sôbre o Direito do Mar, concluídas em Genebra, a 29
de abril de 1958.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Presidente da República
autorizado a dar a adesão do Govêrno brasileiro às
quatro Convenções sôbre o Direito do Mar, abaixo
mencionadas, concluídas em Genebra, a 29 de abril
de 1958:
I – Convenção sôbre Mar Territorial e Zona
Contígua;
II – Convenção sôbre Alto-Mar;
III – Convenção sôbre Pesca e Conservação
dos Recursos Vivos de Alto-Mar;
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IV – Convenção sôbre Plataforma Continental.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de
Segurança Nacional, de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas e de Finanças.)
PARECERES
PARECER
Nº 698, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, ao
Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1968, que obriga
as emprêsas que menciona, a manterem, no mínimo,
um empregado, com mais de 45 anos, em cada
grupo de 5 empregados.
Relator: Sr. Clodomir Millet
RELATÓRIO
O nobre Senador Lino de Mattos apresentou ao
Senado o Projeto nº 61, de 1968, no qual estabelece que
"as emprêsas individuais ou coletivas, que explorem
serviços públicos dados em concessão, ou que exerçam
atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a
manter, no mínimo, um empregado brasileiro com mais
de 45 anos de idade, em cada grupo de 5 empregados
do seu quadro de pessoal" (art. 1º).
Esclarece, no § 1º, o que se deve entender por
atividades industriais e comerciais, reportando-se ao
artigo 352, § 1º, da Consolidação das Leis do
Trabalho. E, no § 2º, isenta das obrigações do artigo
1º as emprêsas que fizerem prova de que não existe,
no mercado de trabalho local, empregado nas
condições ali referidas.
Equipara o estrangeiro que reside no
Brasil há mais de dez anos, e tenha côn-

juge ou filhos brasileiros, ao empregado
brasileiro, para os fins a que visa o projeto (§ 3º)
e prescreve que a proporcionalidade estabelecida
no caput do artigo, é obrigatória, não só em
relação à totalidade do quadro de empregados,
como em relação à correspondente fôlha de
salários (§ 4º).
O artigo 2º estatui que tôda emprêsa,
obrigada ao cumprimento do que se dispõe no
projeto, deve apresentar prova, junto às
repartições competentes do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, de sua
observância, bastando que o faça, na própria
relação que, anualmente, terá que apresentar
àquele Ministério, por fôrça do que estabelece o
artigo 360 da Consolidação das Leis do Trabalho,
declarando, ainda, o artigo 3º que "ao infrator do
disposto nesta Lei são aplicadas as penalidades
previstas no artigo 364 da Consolidação das Leis
do Trabalho".
Na justificação do seu projeto, o Senador
Lino de Mattos, citando o inciso III do art. 158 da
Constituição, esclarece que ali se omite,
inexplicàvelmente, a referência à idade como
critério para recusa de admissão de trabalhador
por parte de emprêsas ou empregadores, quando
cita o sexo, a côr, e o estado civil, ao passo que,
no mesmo artigo, "determina que serão
assegurados aos trabalhadores outros direitos,
através de lei ordinária que vise à melhoria de sua
condição social".
E para evitar a discriminação no emprêgo, por
motivo de idade, apresentou o presente projeto,
usando o processo estabelecido na Consolidação
das Leis do Trabalho, no Cap. II, Seção I, que dispõe
sôbre
a
proporcionalidade
de
empregados
brasileiros.
Argumenta que, após a instituição do Fundo
de Garantia, se vem observando, no Brasil, "um
grande número de recusas e até de dispensas de
trabalhadores, com mais de 45 anos, por parte de
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inúmeras emprêsas nacionais e estrangeiras",
entendendo, então, que se faz necessário coibir o
abuso e, do mesmo passo, "acautelar os interêsses
e direitos dos trabalhadores brasileiros através de
medidas legislativas que visem a obviar o
agravamento de um problema que já vem
perturbando sobremodo a vida social do País".
Atendendo a êsses relevantes motivos, achou
o eminente Senador Lino de Mattos de submeter à
consideração do Senado, o seu Projeto nº 61, de
1968, que foi distribuído a esta Comissão e à
Comissão de Legislação Social.
PARECER
A Constituição de 1967, ao enumerar os
direitos para assegurar aos trabalhadores a melhoria
de sua condição social, declara, no inciso III do art.
158, o seguinte:
"...proibição de diferença de salários e de critério
de admissões por motivo de sexo, côr e estado civil."
Já a Carta Magna de 1946, no inciso II do art.
157, não falava em critério de admissão ao emprêgo,
limitando-se à referência à proibição de diferença de
salários, e o fazia nestes têrmos:
"...proibição de diferença de salários para um
mesmo trabalho por motivo de idade, sexo,
nacionalidade e estado civil."
Verifica-se, assim, que, pela Constituição
vigente, a proibição de diferença de salários não
está condicionada, como na anterior, a que se
trate da mesma espécie de trabalho, mas deixa ao
legislador ordinário a regulamentação do preceito,
tendo em vista sempre a realização da justiça
social, base e fundamento da ordem econômica,
como prescreve o seu artigo 157. Do mesmo
modo, a idade e a nacionalidade deixaram de
figurar entre os motivos que não poderiam
levar à diferença de salários. A côr, entretanto,

passou a figurar no dispositivo constitucional.
No que respeita à proibição de discriminações
para admissões de trabalhadores, trata-se de uma
inovação da Carta de 1967. O sexo, a côr e o estado
civil são os únicos motivos mencionados.
Não colhe, portanto, o argumento do nobre
autor do projeto, de que a Constituição atual,
inexplicàvelmente, silenciara quanto ao critério de
admissão por motivo de idade. Se houvera
omissão, esta fôra deliberada, tanto mais que fôra
acrescentado um preceito nôvo – a côr – que não
figurava no dispositivo correspondente à
proibição de diferença de salários da Constituição
anterior.
Ora, embora estabelecendo a Carta Magna,
no art. 158, que a lei pode arrolar outros direitos que
visem à melhoria da condição social do trabalhador,
é evidente que é defeso ao legislador estabelecer
outras proibições ou concessões que possam dar
origem a novas discriminações ou contrariar os
princípios fundamentais referidos no art. 157 da
Constituição.
É o que aconteceria se o presente projeto
fôsse convertido em lei.
Se ninguém está proibido de admitir, como
empregado, o brasileiro de mais de 45 anos de
idade, não será possível, por determinação legal,
tornar essa admissão obrigatória e compulsória. Não
se pode impor, a uma emprêsa, que faça o que não
lhe obriga a Constituição.
A admissão no serviço público tem suas
limitações quanto à idade. A lei estabelece o
mínimo de idade para que o cidadão se possa
inscrever em concurso. Como poderia o Govêrno
impor à emprêsa privada a obrigatoriedade de
admissão de empregados de mais de 45 anos – e
numa porcentagem determinada – se, para o
ingresso no seu serviço, não tolera idade superior
a 35 anos?
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Uma emprêsa que se organize e que constitua
o seu quadro de empregados de menos de 45 anos,
se passar a figurar na lei o dispositivo defendido tão
entusiàsticamente pelo autor da proposição, terá,
para se adaptar à nova exigência, de aumentar o
número dos seus servidores, o que seria uma
imposição absurda, ou de despedir os mais jovens
ou menos idosos, o que seria uma violência
inominável.
E por que falar em 45 anos? Por que não 40
ou 42 ou 44 ou menos de 40? Seria justo um
trabalhador de 44 anos ter de ceder o seu lugar a um
outro de 45 anos porque a lei refere expressamente
essa idade?
Na sua justificação o nobre autor do projeto
procura amparo no Capítulo II, Seção I, da
Consolidação das Leis do Trabalho, que trata da
proporcionalidade dos empregados brasileiros,
esclarecendo que o seu objetivo é vedar a
discriminação no emprêgo, situação que já estaria
resolvida quanto à nacionalidade do empregado.
Acontece, porém, que a obrigatoriedade da
admissão de empregados brasileiros em uma
emprêsa, em percentual determinado, não decorre
do preceito constitucional invocado pelo autor do
projeto (inciso lII do art. 158), nem foi estabelecido
em lei com base no inciso II do art. 157 da
Constituição anterior. Na Constituição de 1946
figurava entre os direitos relacionados no referido art.
157, mas no inciso XI, e, na atual, está no inciso XII
do art. 158, com as mesmas palavras com que fôra
inscrito na Carta anterior. Por conseguinte, está
evidente que, nesse ponto, a Constituição vigente
não inovou nem alterou sequer o que já constava da
Lei Magna de 1946. Ao contrário, no que se refere
ao trabalho do menor, a Constituição de 1967
alterou substancialmente o que se continha na

Carta anterior. Enquanto nesta, no inciso IX do art.
157, está consignada a proibição de trabalho a
menores de 14 anos, na Constituição de 1967, o
inciso X do art. 158 declara que está proibido o
trabalho a menores de 12 anos. Também deliberada
foi essa modificação que decorreu da experiência de
que era necessário reduzir-se o prazo para que o
menor pudesse trabalhar, a fim de se evitar a
ociosidade em que o mesmo ficaria, com tôdas as
suas danosas conseqüências à espera de atingir o
limite estabelecido na Constituição anterior.
Chegara-se à conclusão de que, permitindo-se ao
menor o trabalho, a partir dos doze anos, estar-se-ia
realizando a justiça social, em seus princípios
basilares, como a entende e estatui a Lei Básica de
1967.
Por conseguinte, não é inexplicável a falta de
referência à idade no inciso III do art. 158 da
Constituição de 1967. Simplesmente, o constituinte a
omitiu deliberadamente. A lei ordinária não pode
pretender regulamentar uma matéria que não está
expressamente inscrita na Constituição, sob a
estranha alegação de que houvera omissão do
constituinte ao enumerar os direitos assegurados aos
trabalhadores.
Assim, em que pêsem os alevantados
propósitos que inspiraram ao seu autor, a elaboração
do projeto nº 61, de 1968, a pesar nosso, somos
obrigados a opinar pela sua inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, 27 de agôsto de 1968. –
Milton Campos, Presidente – Clodomir Millet, Relator
– Edmundo Levi, vencido. Não encontro
inconstitucionalidade no projeto que atende,
precisamente, ao disposto no caput do artigo 158 da
Constituição vigente. – Bezerra Neto, vencido –
Petrônio Portela – Arnon de Mello – Carlos
Lindenberg – Wilson Gonçalves – Antônio Carlos.
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PARECER
Nº 699, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 112, de 1968 (Projeto de Lei n.
435-B/63, na Câmara), que dispõe sôbre a elevação
da cobrança do sêlo da taxa adicional para NCr$
0,05 (cinco centavos) a que se refere a Lei nº 909,
de 8 de novembro de 1949, que autoriza emissão de
selos em benefício dos filhos de lázaros.
Relator: Sr. Mem de Sá
A Lei nº 909, de 8-11-1949, autorizou a emissão
especial de selos em benefício dos filhos sadios dos
lázaros. Tal emissão era feita para ser usada,
obrigatòriamente, em tôda a correspondência que
transitasse no território nacional, apenas por uma
semana – a última do mês de novembro de cada ano.
O valor dêsse sêlo, valor fixo de dez centavos antigos,
era apôsto a todo e qualquer tipo de correspondência,
independentemente do valor do sêlo comum, ou
ordinário, que incidia sôbre a mesma correspondência.
A arrecadação se destinava a ser aplicada, pela
Federação das Sociedades de Assistência aos
Lázaros, em benefício dos filhos sadios dos leprosos.
Em 16 de maio de 1963, o nobre Deputado
Amaral Furlan, tendo em conta a desvalorização da
moeda e, em conseqüência, a insignificância que, já
naquela época (1963), representava a arrecadação
da taxa adicional ao sêlo, do ínfimo valor de dez
centavos, apresentou projeto de lei elevando a
mesma taxa de dez centavos para cinco cruzeiros
(velhos), o que representava aumento substancial.
O projeto transitou pelas Comissões
Permanentes da Câmara dos Deputados, havendo
recebido pareceres favoráveis de tôdas elas: da de
Constituição e Justiça, em 5 de setembro de 1963;
da de Economia, em 14 de maio de 1964, e da de
Finanças, em 12 de maio de 1965.

Apesar de pronto o projeto para entrar em
discussão e votação a partir de maio de 1965,
sòmente na Sessão de 4 de abril do corrente ano, de
1968, foi levado ao Plenário e ali aprovado, sendo
sòmente em 7 de agôsto corrente remetido ao
Senado Federal. No dia seguinte, 8, foi distribuído à
Comissão de Finanças e ao relator que êste
subscreve.
Quanto ao mérito da proposição, nada há a
objetar, já tendo em vista a elevada e humanitária
finalidade que encerra, já considerando a mínima
significação do ônus que se pede ao usuário dos
serviços postais. Pelo projeto, apenas durante a
última semana do mês de novembro, tôda e qualquer
correspondência que seja selada nas agências do
DCT, para transitar em território nacional, terá a taxa
adicional, de que trata a Lei nº 909, de 8-11-1949,
elevada de dez centavos antigos para cinco centavos
novos – equivalente a cinqüenta centavos antigos.
Assim, se do ponto de vista desta Comissão
de Finanças, em face do que foi exposto e da cabal
justificativa do projeto, nada se pode objetar à
proposição, e, ao contrário, considerá-la justa e
merecedora de amparo, surge, a esta altura, a
dúvida quanto à constitucionalidade do projeto, em
face do art. 60, inciso I, da Constituição de 1967.
Declara tal preceito que é da competência exclusiva
do Presidente da República a iniciativa das leis que
disponham sôbre matéria financeira.
Ao ser apresentado à consideração da
Câmara dos Deputados, em 1963, nos têrmos da
Carta de 1946, aquela Casa do Congresso tinha
competência expressa para iniciativa de leis
sôbre matéria financeira, o que hoje não mais
prevalece.
Assim, somos de opinião que, antes de levado
êste projeto ao Plenário, seja êle submetido ao exame
da douta Comissão de Constituição e Justiça, para
que esta, com competência específica na matéria,
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se manifeste a respeito da preliminar que temos a
obrigação de levantar.
É o parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, em 13 de agôsto de
1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – Mem
de Sá, Relator – Fernando Corrêa – João Cleofas –
Paulo Tôrres – Mello Braga – José Ermírio –
Clodomir Millet – Carlos Lindenberg – Bezerra Neto.

Constituição e Justiça, Economia e Finanças, para
apreciação pelo Plenário. Todavia, só em abril dêste
ano a proposição foi aprovada pela Câmara, que a
remeteu ao Senado a 7 do corrente, depois de
aprovar, na véspera, a sua redação final.
Dispõe o projeto em exame que o valor do
sêlo da taxa adicional de que trata a Lei nº 909, de 8
de novembro de 1949, que autoriza a emissão de
selos postais em benefício dos filhos de lázaros, fica
PARECER
elevado para NCr$ 0,05 (cinco centavos).
Nº 700, DE 1968
O valor referido no projeto inicial era de Cr$
5,00, mas, ao ser aprovado na Câmara, foi
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre atualizado, em têrmos de cruzeiro nôvo, segundo se
o Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 1968 (Projeto depreende da redação final enviada a esta Casa.
de Lei nº 435-B/63, na Câmara), que dispõe sôbre a
PARECER
elevação da cobrança de sêlo da taxa adicional para
NCr$ 0,05 (cinco centavos) a que se refere a Lei nº
A Comissão de Constituição e Justiça é
909, de 8 de novembro de 1949, que autoriza
a
se
manifestar
sôbre
a
emissão de selos em benefício dos filhos de lázaros. convidada
constitucionalidade do Projeto nº 112/68, da Câmara
Relator: Sr. Clodomir Millet
dos Deputados, eis que a Constituição estabelece,
expressamente, que só ao Presidente da República
RELATÓRIO
cabe a iniciativa das leis que tratem de matéria
financeira (art. 60, Inciso I).
A Comissão de Finanças aceitou, por
Na verdade, a proposição dispõe sôbre uma
unanimidade, o parecer do ilustre relator do Projeto taxa adicional que seria cobrada através da emissão
nº 112/68, Senador Mem de Sá, o qual concluiu por de selos postais. Mas, não institui essa taxa. Apenas
que nada havia a objetar à sua aprovação, eleva o seu valor. Quando foi proposta a elevação,
entendendo, porém, que a proposição deveria ser nada impedia até que partisse do Congresso a
submetida ao exame desta Comissão, tendo em iniciativa da criação de uma taxa, do tipo que foi
vista
que
havia
dúvida
sôbre
a
sua instituído pela Lei nº 909, de 8 de novembro de 1949,
constitucionalidade em face do artigo 60, inciso I, da que visava a proporcionar recursos à Federação das
Constituição, que estabelece que é da competência Sociedades de Assistência aos Lázaros em benefício
exclusiva do Presidente da República a iniciativa das dos filhos dos leprosos. E convém acrescentar que a
leis que "disponham sôbre matéria financeira".
lei autorizava o Poder Executivo a realizar,
O projeto, que é oriundo da Câmara dos anualmente, a partir de 1950, durante uma semana,
Deputados, de iniciativa do Deputado Amaral que se denominaria "Semana de Combate à Lepra",
Furlan, teve a sua tramitação iniciada em 1963 e a emissão de selos de 10 (dez) centavos, para
só em 21 de maio de 1965 foi mandado publicar, serem aplicados à correspondência que transitasse
com os pareceres favoráveis das Comissões de pelo território nacional.
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Assim, a lei já existia. A taxa já estava criada.
Cuida-se, agora, tão-sòmente, de autorizar a sua
elevação, não se enquadrando o projeto, data venia,
na proibição constitucional.
Acontece, ainda, que a lei não foi revogada.
Ao contrário, foi revigorada pela Lei nº 4.342, de 15
de junho de 1964, que determinou que o valor inicial
de 10 centavos do sêlo postal adicional fôsse
elevado para Cr$ 2,00. Ao estabelecer os novos
valôres do cruzeiro e ao determinar a retirada da
circulação das cédulas e moedas de menos de 10
cruzeiros, inferiores, em têrmos de cruzeiro nôvo, a
um centavo, teria de ser providenciado nôvo tipo de
selos de emissões autorizadas, em caráter
permanente, como é o caso dos selos emitidos para
serem vendidos em prol dos filhos de lázaros. Assim
deve ter acontecido com tôdas as emissões de selos
pelo DCT.
Dêsse modo, nem se poderia alegar, em
desfavor do projeto, que se estivesse frente a outro
impedimento constitucional, qual fôsse o de que trata
o artigo 67 da Lei Magna, que declara ser da
competência do Poder Executivo, a iniciativa das leis
que "de qualquer modo autorizem, criem ou
aumentem a despesa pública".
Nos têrmos da lei de 1949, já referida, se faria
a partir de 1950, anualmente, a emissão de selos da
taxa adicional, cuja venda reverteria em favor dos
filhos de lázaros. Ora, não existindo, hoje, nem os
dez centavos nem os dois cruzeiros antigos, de que
cuidam os dois diplomas legais, o de 1949 e o de
1964, que o revigorou, os selos teriam de ser
impressos com os valôres atualizados, dentro das
normas usuais do Departamento competente – o
DCT – que, continuadamente, faz as suas emissões,
com os recursos de que já dispõe e previstos nos
seus programas e orçamentos.
Saliente-se, ainda, que, não fôra assim,
se estaria obrigando o usuário a pagar

preços exagerados pelos referidos selos, pois 10
centavos hoje correspondem a 100 cruzeiros antigos
e Cr$ 2,00 correspondem a dois mil cruzeiros velhos,
o que, convenhamos, seria uma taxa muito alta para
ser cobrada, indiscriminadamente, e, como adicional,
de quantos usassem os serviços postais, em nosso
País, para o envio de uma simples carta.
Isso quer dizer que seria mesmo de tôda a
conveniência a aprovação do projeto que estamos
analisando, para evitar que os filhos de lázaros se
vejam privados, durante a "Semana de Combate à
Lepra", do produto das rendas de selos emitidos, em
seu favor, por determinação legal, pelo fato de
ninguém poder comprá-los à falta da moeda que
correspondesse ao seu valor antigo ou que os
usuários dos Correios fôssem compelidos a pagar
uma taxa absurda, pela interpretação que se
pudesse dar de que os centavos ou cruzeiros
impressos nos referidos selos estivessem valendo,
realmente, o que valem hoje com a instituição do
cruzeiro nôvo.
Assim, do ponto de vista constitucional ou
jurídico, nada impede que seja aprovado o Projeto nº
112/1968, da câmara dos Deputados.
Convém, porém, assinalar um pormenor.
Enquanto o projeto em questão tramitava, na
Câmara, era sancionada a Lei nº 4.342, de 15 de
junho de 1964, que, apenas, altera o valor do sêlo,
cuja emissão, todos os anos, a Lei nº 909, de 8 de
novembro de 1949, autorizara. Mas, certamente, por
um lapso, não é feita qualquer referência a êsse
diploma legal na proposição submetida ao nosso
exame. Se pretendermos corrigir a falta, através de
emenda, o projeto terá de retornar à Câmara dos
Deputados, o que seria sumamente prejudicial aos
pobres filhos de lázaros, que, talvez, não pudessem
contar, em novembro próximo, com os recursos que
a venda dos selos, só permitida na Semana de
Combate à Lepra, lhes irá proporcionar.

– 451 –
Em face disso, ousaríamos sugerir que o
projeto fôsse enviado a Plenário nos têrmos em
que está redigido. Se merecer aprovação da
Casa, então, através de uma emenda de redação,
se suprirá a falta acima apontada, bastando para
isso que se acrescente, depois de 1949, a
expressão – "revigorada pela Lei nº 4.342, de 15
de junho de 1964. Não haverá prejuízo para
ninguém, mas, antes, só vantagens poderão
resultar para os beneficiários da taxa legalmente
instituída, se se puder concluir, ràpidamente, a
elaboração de uma lei que iniciou a sua
tramitação no Congresso, há mais de 5 anos, e
que, pelo seu alto sentido humanitário, só
merece, de todo o mundo, simpatia e
acolhimento.
A Comissão de Finanças já examinou o
projeto e nada objetou na parte de sua competência,
inclusive na atualização do valor do sêlo, tendo em
vista o que consta do projeto inicial e o inserido na
redação final.
Em conclusão, do ponto de vista
constitucional e jurídico, o projeto pode ser
aprovado. É o nosso parecer, salvo melhor
juízo.
Sala das Comissões, em 27 de agôsto de
1968. – Milton Campos, Presidente – Clodomir Millet,
Relator – Antônio Carlos, vencido – Petrônio Portela,
vencido – Wilson Gonçalves, vencido – Carlos
Lindenberg – Edmundo Levi – Bezerra Neto – Arnon
de Mello.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência recebeu resposta aos seguintes
Requerimentos de Informações:
– Nº 764/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, enviada pelo Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral (Aviso nº 418, de 23 de agôsto
de 1968);
– Nº 765/68, de autoria do Senador
Lino
de
Mattos,
enviada
pelo
Ministro
do
Planejamento
e
Coordena-

ção Geral (Aviso nº 419, de 23 de agôsto de 1968).
A Presidência recebeu telex do Sr. Ministro do
Trabalho
e
Previdência
Social,
solicitando
prorrogação do prazo para resposta aos seguintes
Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nos 788, 790, 947, 959 e 962, de 1968;
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Nos 861 e 913, de 1968;
De autoria do Senador Aarão Steinbruch
– Nº 917, de 1968.
Se não houver objeção, esta Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para
resposta dos referidos requerimentos. (Pausa.)
Como não houve, está prorrogado o prazo.
A Presidência recebeu telex do Sr. Ministro dos
Transportes solicitando prorrogação de prazo para
resposta aos seguintes Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Nos 827/68; 834/68; 845/68; 846/68; 852/68;
858/68; 863/68 e 871/68.
Se não houver objeção, a Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para
resposta dos referidos requerimentos. (Pausa.)
Como não houve, está prorrogado o prazo.
Sôbre a mesa, requerimentos de informações
que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.065, DE 1968
Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais, sejam
solicitadas ao Poder Executivo, através do Ministério da
Educação e Cultura, as seguintes informações:
1ª Quantas bôlsas de estudo novas
foram
concedidas
para
o
presen-
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te ano letivo aos estudantes de nível secundário em
todo o País?
2ª Da mesma forma, quantas renovações
houveram?
3ª Quantas bôlsas novas e renovações
couberam a cada Estado da União?
4ª Qual o critério adotado para concessão
para cada Estado?
5ª Em caso de não terem sido concedidas
bôlsas novas, quais as razões dêsse proceder, quais
as medidas adotadas visando a sua efetiva
distribuição e quando serão elas concedidas?

através da Prefeitura do Distrito Federal, as
seguintes informações:
1ª) se é verdade que as verbas destinadas a
serviços e obras públicas nas cidades satélites de
Brasília sofreram, recentemente, substancial redução
atingindo êsses cortes, nas verbas estabelecidas
para o exercício corrente, o índice de 40%?
2ª) Confirmada a redução apontada no item 1,
quais as obras e serviços programados naquelas
cidades satélites que, via dos cortes de verbas, não
poderão ser executados neste ano de 1968?
3ª) Ainda na eventualidade de ter havido a
redução perguntada, informar qual o montante da
mesma e especificar a destinação dêsse
Justificação
montante.
O presente requerimento prende-se ao fato de
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
têrmos recebido insistentes pedidos para solucionar a – Adalberto Sena.
questão das bôlsas de estudo para o nível secundário,
até agora sem solução. Do nosso Estado,
REQUERIMENTO
Pernambuco, principalmente, têm vindo êsses apelos,
Nº 1.067, DE 1968
a que não podemos deixar de atender. São moços e
môças pobres, que sentem a vontade de estudar mas
Sr. Presidente:
necessitam do amparo do Govêrno, pois, para isso já
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro
foram distribuídos os formulários que cada um dos a V. Ex.ª se digne determinar providências no
Senadores recebeu. Segundo as informações que sentido de ser encaminhado, ao Sr. Ministro do
circulam de fontes não oficiais, sabe-se que até o Trabalho e Previdência Social, o seguinte pedido
presente momento o Ministério da Educação não se de informação:
dispôs a distribuir novas bôlsas limitando-se às
Que
critérios
foram
adotados
pela
renovações. Mas queremos a palavra oficial.
FUNRURAL, tendo em vista a solução do problema
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968. habitacional no interior do País?
– José Ermírio.
Sala das Sessões, em de agôsto de 1968. –
Raul Giuberti.
REQUERIMENTO
Nº 1.066, DE 1968
REQUERIMENTO
Nº 1.068, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regimental, sejam
Sr. Presidente:
solicitadas ao Sr. Ministro Extraordinário
Requeiro na forma regimental, seja
para
Assuntos
do
Gabinete
Civil, encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da In-
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dústria e do Comércio o seguinte pedido de
informações:
Existe
algum
plano
nesse
Ministério
objetivando a criação de um banco de sustentação
do intercâmbio comercial com o mercado
internacional?
Em caso afirmativo:
a) Quais as dificuldades existentes para a
efetivação da medida?
b) Qual a natureza jurídica que deverá ter o
estabelecimento?
c) Funcionará o futuro banco em todos os
setores do intercâmbio comercial com o exterior ou
apenas na área das exportações?
d) Organismos ligados ao comércio exterior,
como o Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA – e o
Instituto Brasileiro do Café – IBC – serão
incorporados ao futuro estabelecimento bancário?
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Lino de Mattos.
REQUERIMENTO
Nº 1.069, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro,
na
forma
regimental,
seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes
o seguinte pedido de informações:
1º) Quais as providências tomadas por êsse
Ministério, diante do propósito anunciado de
companhias norte-americanas de navegação de
cobrarem, a partir do próximo dia 1º de setembro, a
sobretaxa de 25% nos fretes, sob a alegação de
congestionamento do pôrto de Santos, conforme
denúncia do presidente do Sindicato do Comércio
Atacadista de Gêneros Alimentícios de São Paulo?

2º) Tomou êsse Ministério alguma medida
visando a afastar os atuais entraves das operações
que vêm acarretando congestionamento naquele
pôrto?
3º) Como êsse Ministério pensa evitar que a
economia nacional seja sèriamente atingida, com a
cobrança daquela sobretaxa, que provocará
elevação, principalmente nos preços dos gêneros de
primeira necessidade, adquiridos no exterior?
Sala das Sessões, 28 de agôsto de 1968. –
Lino de Mattos
REQUERIMENTO
Nº 1.070, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se oficie ao Poder
Executivo, a fim de que o Ministério do Trabalho e
Previdência Social informe sôbre o seguinte:
Que providências já tomou o Ministério do
Trabalho e Previdência Social no sentido de estudar
a equiparação, para os efeitos inerentes à
previdência social, do tempo de serviço militar
voluntário ao tempo de serviço militar obrigatório
conforme sugestão da douta Consultoria-Geral da
República, contida ao final de seu parecer no
processo PR 4.195/68 – 678-H, publicado no Diário
Oficial da União, de 23-5-68, página 4.171?
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os requerimentos lidos não dependem de
deliberação do Plenário. Serão publicados e, em
seguida, despachados pela Presidência. (Pausa.)
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de
outro requerimento.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.071, DE 1968
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 66, do Regimento Interno do
Senado Federal, aplicado de conformidade com o art.
53 do Regimento Comum, requeiro seja prorrogado,
por mais 60 (sessenta) dias, o prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito Mista, destinada a verificar as
repercussões, sôbre a saúde, do uso indiscriminado de
adoçantes artificiais na alimentação popular.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Milton Campos.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
requerimento lido será votado ao final da Ordem do
Dia. (Pausa.)
Há sôbre a mesa requerimento de dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos, que vão
ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.072, DE 1968
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 1968, que regulamenta a profissão
de empregados de edifícios, e dá outras
providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da
Sessão ordinária seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbruch.

sos para o Projeto de Lei do Senado nº 65, de
1968, que dispõe sôbre o fornecimento
obrigatório de café matinal gratuito aos
empregados, por emprêsas individuais ou
coletivas, contando mais de 10 funcionários,
e dá outras providências, a fim de que figure
na Ordem do Dia da Sessão ordinária
seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Aarão Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os projetos a que se referem os requerimentos
figurarão na Ordem do Dia da próxima Sessão
ordinária.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de
projetos de lei.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 91, DE 1968
Acrescenta parágrafo ao art. 69 da
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ao art. 69 da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) são acrescentados os seguintes
parágrafos:
"§ 1º – Os portadores de curso superior
ficam dispensados da exigência do concurso de
habilitação de que trata a letra a dêste artigo,
desde que haja correlação ou equivalência de
cursos, a critério do Conselho Federal de
REQUERIMENTO
Educação.
Nº 1.073, DE 1968
§ 2º – O aluno de nacionalidade brasileira
que
haja
logrado aprovação em concurso de
Sr. Presidente:
habilitação
em escola superior de país
Nos têrmos do art. 211, letra n, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de estrangeiro, cuja legislação não exige a
interstício e prévia distribuição de avul- conclusão do ciclo colegial, estão dispensa-
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dos de revalidar êste ciclo ao solicitarem
PROJETO DE LEI DO SENADO
transferência, na forma do artigo 100 desta
Nº 92, DE 1968
Lei."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
Acrescenta parágrafo ao art. 67 da Lei nº
sua publicação.
1.341, de 30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do
Art. 3º – Revogam-se as disposições em Ministério Público da União).
contrário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Acrescenta-se ao art. 67 da Lei nº
Justificação
1.341, de 30 de janeiro de 1951 (hoje, Lei Orgânica do
A proposição visa apenas a formalizar Ministério Público da União), o seguinte parágrafo:
legalmente o que quase tôdas as universidades e
Parágrafo único – Nas regiões onde existir
institutos de ensino superior no País já facultam mais de um Procurador de 2ª categoria, deverá
na prática, tendo em vista a conveniência e exercer as funções de Procurador Regional o mais
oportunidade da medida, sobretudo em face da antigo dos lotados na região.
grande penúria de que se ressente o Brasil de
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
técnicos e de pessoal graduado em nível publicação, revogados os dispositivos em contrário.
superior.
É de notar-se que os poucos centros
Justificação
universitários que ainda exigem a formalidade do
concurso de habilitação chegam a dar em
A proposição visa a suprir omissão da Lei nº
contrapartida até 41% de crédito aos portadores de 1.341, de 30 de janeiro de 1951, pois à época da
curso superior que desejam graduar-se em outras mesma não havia senão um Procurador em cada
unidades de ensino.
região; hoje tal situação se alterou.
Cabe salientar, ainda, que o espírito do
Consagra, além disso, o projeto, princípio dos
concurso de habilitação, de conformidade mais adotados no nosso direito administrativo, inclusive
com os pareceres do Conselho Federal de pelos Tribunais Superiores. Nada de mais lógico, com
Educação, é o de considerá-lo não rigorosamente efeito, de que numa região onde funcionem vários
um processo seletivo, mas um instrumento de Procuradores de 2ª categoria se atribuam as funções de
classificação
dos
candidatos
aos
cursos Procurador Regional àquele que, tudo faz crer, conte
superiores.
com mais experiência, com mais tirocínio, o mais antigo.
A segunda medida já consta de inúmeras
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
cláusulas de acôrdos culturais por constituir um meio – Carlos Lindenberg.
favorável de incremento de intercâmbio e de
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
progresso do ensino dos povos.
Serviço Público Civil.)
Sala das Sessões, 28 de agôsto de 1968. –
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Os projetos lidos vão à publicação e, em seguida,
Lino de Mattos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de serão encaminhados às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Educação e Cultura.)
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Tem a palavra o Sr. Senador Edmundo Levi.
É o seguinte o projeto aprovado:
(Pausa.)
Não está presente.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos
Nº 110, DE 1968
Torres. (Pausa.)
Não está presente.
(Nº 1.450-B/68, na Câmara)
Tem a palavra o Sr. Senador Antônio Carlos.
(Pausa.)
Extingue a punibilidade de crimes previstos na
Não está presente.
Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, que define o
Tem a palavra o Sr. Senador Júlio Leite. crime de sonegação fiscal, e dá outras providências.
(Pausa.)
Não está presente.
O Congresso Nacional decreta:
Não há mais oradores inscritos.
Art. 1º – Extingue-se a punibilidade dos crimes
Passa-se à:
previstos na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, para
os contribuintes do Impôsto de Renda que, dentro de
ORDEM DO DIA
30 (trinta) dias da publicação desta Lei, satisfizerem o
pagamento de seus débitos na totalidade, ou
Item 1
efetuarem o pagamento da 1ª (primeira) cota do
parcelamento que lhes tenha sido concedido.
§ 1º – Fica igualmente extinta a punibilidade
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 1968 (nº 1.450-B/68, dos contribuintes, mencionados neste artigo, que
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. tenham pago seus débitos ou que os estejam
Presidente da República, que extingue a pagando na forma da legislação vigente.
§ 2º – As disposições dêste artigo não se
punibilidade de crimes previstos na Lei nº 4.729,
de 14 de julho de 1965, que define o crime aplicam aos contribuintes cujos débitos decorram de
de sonegação fiscal, e dá outras providências, operações realizadas através de entidades nacionais
ou estrangeiras que não tenham sido autorizadas a
tendo:
funcionar no País.
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 671, de 1968,
Art. 2º – É assegurado às emprêsas, que tenham
da Comissão:
por objeto atividades industriais relacionadas no art. 2º
do Decreto nº 54.298, de 23 de setembro de 1964, o
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
prazo de carência de 1 (um) ano para pagamento das
Se nenhum Senador quiser fazer uso da prestações do parcelamento de seus débitos, requerido
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
nos têrmos do Decreto-Lei nº 352, de 18 de junho de
Está encerrada.
1968, inclusive na hipótese do seu art. 2º.
Em votação. (Pausa.)
Parágrafo único – Os contribuintes,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram que se enquadrarem nas disposições dêste
permanecer sentados. (Pausa.)
artigo, deverão apresentar, no prazo de
Está aprovado. Vai à sanção.
30
(trinta)
dias,
a
contar
da
publi-
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cação desta Lei, os pedidos de parcelamento de
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
seus débitos fiscais, juntando aos requerimentos permanecer sentados. (Pausa.)
respectivos atestado comprobatório de que a
Está aprovado. Vai à sanção.
emprêsa está executando projeto de expansão, no
É o seguinte o projeto aprovado:
qual está investindo os seus lucros.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
sua publicação.
Nº 114, DE 1968
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(Nº 1.487-A/68, na Câmara)
Item 2

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério
da Educação e Cultura, em favor da Escola de
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Engenharia Industrial do Rio Grande, o crédito especial
da Câmara nº 114, de 1968 (nº 1.487-A/68, na Casa de NCr$ 32.460,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da sessenta cruzeiros novos), para o fim que especifica.
República, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
O Congresso Nacional decreta:
Ministério da Educação e Cultura, em favor da
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
Escola de Engenharia Industrial do Rio Grande, o
crédito especial de NCr$ 32.460,00 (trinta e dois mil abrir ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
quatrocentos e sessenta cruzeiros novos), para o fim da Escola de Engenharia Industrial do Rio Grande, o
crédito especial de NCr$ 32.460,00 (trinta e dois mil,
que especifica.
quatrocentos e sessenta cruzeiros novos), para
Em discussão o projeto. (Pausa.)
atender a compromissos assumidos no exercício
Se nenhum Senador quiser fazer uso da financeiro de 1966.
palavra, encerrarei a discussão.
Art. 2º – A receita necessária à execução
desta Lei decorrerá de anulação parcial de dotações
(Pausa.)
Está encerrada.
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
Em votação. (Pausa.)
Subanexo 5.05.00, a saber:
5.05.40 –
254.2.0886 –
3.0.0.0 –
3.1.0.0 –
3.1.2.0 –
3.1.3.0 –
3.1.4.0 –
3.2.0.0 –
3.2.9.0 –

Escola de Engenharia Industrial do Rio Grande
Administração e manutenção do ensino
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo............................................................................................
Serviços de Terceiros...........................................................................................
Encargos Diversos................................................................................................
Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes.......................................................................

NCr$

16.000,00
4.600,00
9.000,00
2.860,00
32.460,00
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Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.

trata o artigo anterior, ficam extintos, no Quadro de
Pessoal do Ministério da Aeronáutica, os cargos em
comissão de Diretor-Geral da Aeronáutica Civil,
símbolo 2-C, e de Diretor-Geral da Engenharia,
símbolo 3-C.
Item 3
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 115, de 1968 (nº 1.465-B, de 1968, na contrário.
Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
Item 4
República, que cria no Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica cargo em comissão de
Consultor Jurídico, e dá outras providências, tendo:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 116, de 1968, (nº 1.458-B/68, na Casa
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 669 e de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
670, de 1968, das Comissões:
República, que concede pensão especial às famílias
– de Projetos do Executivo;e
dos mortos em conseqüência de explosão verificada
– de Finanças.
no Parque 13 de Maio, na cidade de Recife, Estado
Em discussão o projeto. (Pausa.)
de Pernambuco, tendo:
Se nenhum Senador quiser fazer uso da
palavra, encerrarei a discussão.
PARECER FAVORÁVEL, sob números 673,
de 1968, da Comissão:
(Pausa.)
Está encerrada.
– de Finanças.
Em votação. (Pausa.)
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Se nenhum Senador quiser fazer uso da
permanecer sentados. (Pausa.)
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está aprovado. Vai à sanção.
Está encerrada.
É o seguinte o projeto aprovado:
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
permanecer sentados. (Pausa.)
Nº 115, DE 1968
Está aprovado. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
(Nº 1.465-B/68, na Câmara)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 116, DE 1968
Cria, no Quadro de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica, cargo em comissão de Consultor
(Nº 1.458-B/68, na Câmara)
Jurídico, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica criado, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica, o cargo em comissão de
Consultor Jurídico, com os mesmos vencimentos,
vantagens e prerrogativas prescritas em lei para os
Consultores Jurídicos do Serviço Jurídico da União.
Art. 2º – Para atender às despesas
decorrentes da criação do cargo de que

Concede pensão especial às famílias dos
mortos em conseqüência de explosão verificada no
Parque 13 de Maio, na cidade do Recife, Estado de
Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida às famílias de
Eurico Araújo de Lima, Luiz Carlos de
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Souza, Fernando Moreira de Souza Carneiro e José
Ronaldo da Silva, falecidos em conseqüência da
explosão verificada no dia 23 de agôsto de 1967, no
Parque 13 de Maio, na cidade do Recife,
Pernambuco, durante a exposição de Material do
Exército na Semana do Exército; pensão especial
equivalente a duas vêzes o maior salário-mínimo
vigente no País.
Art. 2º – A União integralizará quaisquer
pensões as que por lei tenham as famílias das
vítimas, a fim de que seja assegurada a pensão a
que se refere o art. 1º.
Art. 3º – A qualidade de beneficiários
e a respectiva ordem de preferência, assim como
os casos de reversão e perda da pensão
especial, regem-se pela Lei das Pensões
Militares.
Art. 4º – As despesas decorrentes do
pagamento da pensão ora concedida correrão à
conta da dotação orçamentária do Ministério
da Fazenda, destinada aos pensionistas da
União.
Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Item 5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 118, de 1968 (nº 1.429-B/68, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão
especial à Senhora Joaquina Gomes de Araújo
Lima, viúva de Joaquim de Araújo Lima, falecido
em acidente, em serviço, no exercício do cargo de
Engenheiro da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob número 674, de
1968, da Comissão:
– de Finanças.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum Senador quiser fazer uso da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 118, DE 1968
(Nº 1.429/68, na Câmara)
Concede pensão especial à Senhora Joaquina
Gomes de Araújo Lima, viúva de Joaquim de Araújo
Lima, falecido em acidente, em serviço, no exercício
do cargo de Engenheiro da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida à Sra. Joaquina Gomes de
Araújo Lima, viúva do Engenheiro Joaquim de Araújo
Lima, uma pensão mensal especial correspondente ao
vencimento do cargo efetivo que o referido engenheiro
exercia no Departamento Nacional de Estrada de
Ferro, à data do seu falecimento.
Art. 2º – A pensão especial de que trata o
artigo anterior será intransferível, correndo a
despesa correspondente à conta da dotação
orçamentária do Ministério da Fazenda destinada
aos pensionistas da União.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Está finda a matéria da pauta.
No expediente, foi lido o Requerimento
nº 1.071, de prorrogação, por mais 60
(sessenta) dias, do prazo da Comissão
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Parlamentar de Inquérito Mista, destinada a verificar
as repercussões sôbre a saúde, de uso
indiscriminado
de
adoçantes
artificiais
na
alimentação popular, que seria apreciado nesta
oportunidade, de acôrdo com o que dispõe o
Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Fica, assim, concedida a
prorrogação requerida.
Há, ainda, oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Júlio Leite.
O SR. JÚLIO LEITE (lê o seguinte discurso):
– Senhor Presidente, Senhores Senadores, o
relatório de atividades do Banco do Brasil, referente
ao exercício de 1967, não pode deixar de merecer
um registro especial nesta Casa, dada a relevância e
o alcance das iniciativas ali relacionadas. Antigo
membro do extinto Conselho Nacional de Economia,
e pertencendo à Comissão de Economia, sou, por
antigo hábito, um assíduo compulsador dos relatórios
das instituições econômicas e financeiras que,
melhor do que qualquer outro elemento, nos
fornecem um panorama da vitalidade econômica de
cada país.
Desejo destacar por isso, desde logo, a
primorosa apresentação gráfica dêsse documento do
Banco, que pela primeira vez reflete a importância
dessa instituição, como o principal executor da
política credíticia do País.
O documentário estatístico que acompanha o
relatório, com uma súmula descritiva em inglês,
é um elemento a mais que virá fatalmente facilitar a
consulta no exterior, a uma fonte de informações,
setor em que o Brasil é sabidamente deficiente.
Releva notar, ainda no que diz respeito à apresentação
dêsse trabalho, a iniciativa de se publicar na

íntegra as Atas das Assembléias Gerais, assim como
todos os dados relativos aos diferentes setores de
atuação, inclusive os que dizem respeito à economia
interna e aos aspectos administrativos. De tal sorte,
Senhor Presidente, que o Banco do Brasil deixa de
se considerar um simples estabelecimento bancário,
para se transformar numa verdadeira instituição
pública, que verdadeiramente é. Poderia acrescentar
que, com êste relatório, o Banco sai da fase estática
do cotejo dos dados, para entrar na fase dinâmica de
sua própria expansão auto-sustentada.
Na apresentação que faz dêsse documento, o
Presidente Nestor Jost deixa entrever que soube
captar a extensão da tarefa que estava reservada ao
Banco do Brasil, no sentido de transformá-lo no
grande financiador da expansão econômica
brasileira, quando assinala, ao assumir a
Presidência, que cuidou de "promover ampla reforma
administrativa extensiva à sistemática de operações,
com o escopo de eliminar instâncias, descentralizar
decisões e dinamizar serviços." Efetivamente o
Banco está passando por uma fase de crescimento
institucionalizado, que o capacita à contínua
deversificação de suas tarefas. Penso que não seria
demais afirmar que o Banco do Brasil responde
agora ao apêlo e, mais do que apêlo, ao desafio que
constitui o subdesenvolvimento do País.
Permito-me citar apenas um trecho da
apresentação dêsse documento, que evidencia por si
mesmo o alcance dessas medidas:
"Finalmente, pôde nossa Instituição alcançar
expressivo índice de produtividade, revelado pela
expansão de suas atividades, sem que para tanto
fôsse compelida a aumentar, em escala equivalente,
o quadro do pessoal. Enquanto no último triênio a
média anual de ingresso situou-se em 3.293
funcionários, admitiram-se em 1967 apenas 758
servidores, dos quais foram nomeados sòmente
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289 pela atual administração, ocorrência para a qual
contribuíram, fundamentalmente, além da reforma
administrativa, a racionalização e mecanização dos
serviços e intenso programa de capacitação e
especialização de pessoal."
Seria impraticável, Senhor Presidente, nos
limites estreitos desta intervenção, abordar, ainda
que sumàriamente, as atividades mais importantes
do Banco, no decorrer de 1967. Julgo que posso dar
uma idéia aproximada de sua extensão, no entanto,
citando o fato de que através de suas 645 agências
no Brasil e 6 do exterior, e com o auxílio e a
cooperação de seu corpo funcional, composto de
41.699 servidores, atendeu a cêrca de 45% dos
empréstimos concedidos ao setor privado, por toda a
rêde bancária particular!
No que diz respeito ao setor primário da
economia, em que sua atuação é tradicionalmente
mais ampla, a participação do Banco do Brasil
atingiu 58,8% do total, dado que em têrmos
absolutos significa a importância de 1 bilhão,
951 milhões de cruzeiros, do total de 3 bilhões,
337 milhões proporcionados por todo o setor
bancário.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JÚLIO LEITE: – Com todo o prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Faz muito bem V.
Ex.ª em salientar a Presidência do Dr. Nestor Jost no
Banco do Brasil. Tenho a impressão de que S. Ex.ª
deu nova orientação àquele estabelecimento. Ainda,
ontem, em Sobradinho, assisti à inauguração da
agência local. Na ocasião, S. Ex.ª falou que, há
poucos dias, inaugurou uma filial em Tabatinga, na
fronteira do Brasil com o Peru, região onde não se
conhecia nem o que era o Banco do Brasil.
Portanto, o Dr. Nestor Jost não só está inaugurando
agências no Brasil desenvolvido, como nos terri-

tórios que precisam de auxílio para progredirem.
O SR. JÚLIO LEITE: – Agradeço muito a
contribuição de V. Ex.ª a meu discurso.
(Concluindo a leitura.)
Relativamente ao crédito a médio e longo
prazo, no entanto, que se destina ao custeio da
produção e ao financiamento para a formação do
capital fixo das emprêsas rurais, a participação do
Banco do Brasil foi expressamente maior, atingindo
89,6%. A pecuária, por sua vez, teve um aumento de
disponibilidades, em 1967, de 283 para 463 milhões
de cruzeiros, o que significa um incremento nominal
de 54% e um incremento real de cêrca de 24%.
As aplicações no setor industrial, em que a
assistência da CREAI é igualmente relevante,
acusaram um acréscimo também significativo,
passando de 3 bilhões e 31 mil cruzeiros novos, para
4 bilhões 479 milhões de cruzeiros novos. O
aumento nominal foi, portanto, de 47,8% e o
incremento real de 18,7%.
O fato dos depósitos do público terem atingido
492 milhões de cruzeiros novos, com um aumento
nominal de 62,2%, revela que, pela primeira vez,
está o Banco atento às suas relações com o público,
o que é mais uma face da diversificação
incrementadora de sua atuação.
Atuando como agente financeiro do Govêrno
Federal, aquela instituição, continuou, em 1967, a
executar a política de colocação e resgate das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro, incumbindose ainda, segundo dispõe o Decreto-Lei nº 210, da
comercialização da safra nacional de trigo, em que
se verificou uma expansão de 35%, embora seja o
primeiro ano de sua intervenção. A política de
sustentação de preços mínimos, no entanto,
foi seguramente aquela em que mais de
perto se fêz sentir a presença atuante das
modificações estruturais do Banco. Enquanto
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Suspenso Temporariamente
em 1966 os contratos com êsse fim somaram 2.238,
no valor aproximado de 84 milhões de cruzeiros
novos, em 1967 atingiram 13.380, no montante de
163 milhões de cruzeiros novos, verificando-se
portanto um incremento nominal de 92,3% sôbre os
valôres e de quase 450% sôbre o número de
financiamentos.
Outro fato expressivo, que revela a dimensão
pioneira do Banco do Brasil, foi a criação e o
funcionamento das agências no exterior, cujo
número atinge hoje o de 6, em 5 países latinoamericanos. Os depósitos do público nessas
unidades atingiram o montante de 5 milhões, 190 mil
dólares, num total de 9.229 contas, com um
movimento global de 56 milhões, 932 mil dólares.
Visando ao propósito da integração continental,
negocia o Banco a criação de mais quatro agências,
nas cidades do México, Bogotá, Caracas e Quito,
com o que presta inestimável cooperação no
intercâmbio entre os países-membros da ALALC.
As modificações estruturais introduzidas no
início da atual administração criaram um estímulo
nôvo na dinâmica operacional do Banco. A
Carteira de Crédito Geral, por exemplo, foi
reestruturada em duas gerências de Operações.
Na CREAI, idênticas reformas foram feitas,
regionalizando-se as operações através de três
Diretorias e três gerências de Operação. Medidas de
racionalização foram também introduzidas nas
Carteiras de Comércio Exterior e na de Câmbio.
Para fazer face às crescentes responsabilidades
com que se defronta a instituição, criaram-se mais
duas Carteiras, que foram institucionalizadas e
entraram em operação em 1967: a Carteira de
Administração do Pessoal, e a Carteira de
Administração dos Serviços Gerais e Patrimônio.
São iniciativas complementadas com a instituição da
Consultoria Técnica, colocada no mesmo nível da

Consultoria Jurídica, e que é responsável pela
edição do Boletim Trimestral, de ampla distribuição,
também instituído em 1967, veículo que tanto
contribuiu para um melhor conhecimento da
administração do Banco.
Isto, no entanto, representa apenas uma
parcela mínima das reformas feitas na alta
administração, de que resultou uma aproximação
sensìvelmente maior entre aquela instituição e os
setores produtivos da economia nacional, em função
dos quais ela existe. Evidentemente, Senhores
Senadores, a Diretoria enfrenta duras e complexas
questões no aprimoramento das atividades do
Banco, onde resta muito a ser feito. É inegável, no
entanto, que essa instituição está respondendo ao
apêlo do Brasil. E se há setor governamental onde
as medidas de racionalização atingiram um ritmo
quase ideal, êste é, inegàvelmente, o dessa
instituição.
Ao assumir o Dr. Nestor Jost a Presidência do
Banco do Brasil, em março do ano passado, registrei
aqui sua investidura e a dos novos Diretores das
Carteiras então criadas. Disse naquela ocasião,
Senhor Presidente, que a escolha do Chefe do
Govêrno tinha sido das mais felizes, em virtude da
atuação anterior do Dr. Jost na direção da Carteira
de Crédito Agrícola e Industrial. Vejo, pelos
resultados obtidos ao fim do primeiro ano da gestão
de Sua Senhoria, que não me enganei. Congratulome, por isso, com a equipe que compõe a alta
direção do Banco, integrada por homens de notória
competência administrativa, pelos excelentes índices
revelados pelos balanços e pelo relatório, que são os
mais expressivos dos últimos anos. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra, vou encerrar a
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Sessão, convocando o Senado para uma Sessão a ser comemorado em 25 de julho de cada ano,
extraordinária, às 18 horas e 30 minutos, com a tendo:
seguinte:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 658, de 1968,
ORDEM DO DIA
da Comissão:
– de Agricultura.
1
3
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Mensagem número 267/68 (nº 516/68, na origem), da Câmara nº 101, de 1968 (nº 408-B/67, na Casa
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao de origem), que dispõe sôbre a jurisdição da Junta
Senado a escolha do Bacharel Rivaldo Costa, para de Conciliação e Julgamento de Ribeirão Preto, no
exercer o cargo de Juiz Federal no Território Federal Estado de São Paulo, e dá outras providências,
de Rondônia.
tendo:
2

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 661, de 1968,
da Comissão:
– de Legislação Social.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Está encerrada a Sessão.
da Câmara nº 98, de 1968 (nº 2.180-B/64, na
Casa de origem), que institui o "Dia do Colono",
(Encerra-se a Sessão às 15 horas.),

167ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 28 DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência
recebeu Ofícios do Sr. Ministro da
presentes os Srs. Senadores:
Fazenda, solicitando prorrogação do prazo para
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio resposta
aos
seguintes
Requerimentos
de
Brito – Edmundo Levi – Desiré Guarani – Milton Informações:
Trindade – Lobão da Silveira – Clodomir Millet –
De autoria do Senador Lino de Mattos
Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portella – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel
– Nos 758, 829, 854, 860, 887, 888 e 901, de
– Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte 1968;
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se

Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro
de Figueiredo – João Cleofas – Pessoa de
Queiroz – José Ermírio – Teotônio Vilela – Rui
Palmeira – Arnon de Mello – Leandro Maciel –
Júlio Leite – José Leite – Antônio Balbino –
Carlos Lindenberg – Raul Giuberti – Paulo Tôrres
– Aarão Steinbruch – Vasconcelos Tôrres –
Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Milton
Campos – Benedicto Valladares – Nogueira da
Gama – Lino de Mattos – João Abrahão –
Armando Storni – Pedro Ludovico – Fernando
Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto – Celso
Ramos – Antônio Carlos – Attílio Fontana – Guido
Mondin – Daniel Krieger – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –

De autoria do Senador José Ermírio
– Nº 872, de 1968.
Se não houver objeção, esta Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo de
resposta dos citados requerimentos. (Pausa.)
Como não houve objeção, está prorrogado o
prazo.
Sôbre a mesa, requerimento de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres, que será lido pelo Sr.
1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.074, DE 1968

Solicita transcrição, nos Anais do Senado, do
artigo intitulado "Melancolia", de autoria do jornalista
A lista de presença acusa o comparecimento de Osvaldo Peralva, publicado no "Correio da Manhã",
de 25-8-68.
52 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
Sr. Presidente,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a
Requeiro, ouvido o Plenário, a transcrição, nos
Ata.
Anais do Senado, do artigo intitulado Melancolia, de
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da autoria do jornalista Osvaldo Peralva, publicado no
Correio da Manhã, de 25-8-68.
Ata da Sessão anterior, que é sem debate
Sala das Sessões, em 28-8-68. – Vasconcelos
aprovada.
Tôrres.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia.
Sôbre a mesa, requerimento de dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos, que vai
ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.075, DE 1968
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 112/68, que dispõe sôbre a elevação da
cobrança do sêlo da taxa adicional para NCr$ 0,05
(cinco centavos) a que se refere a Lei número 909,
de 8 de novembro de 1949, que autoriza a emissão
de selos em benefício dos filhos de lázaros, a fim de
que figure na Ordem do Dia da Sessão ordinária
seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O
projeto a que se refere o requerimento será incluído
na Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária.
Tem a palavra o Sr. Senador Petrônio Portela,
como Líder do Govêrno.
O SR. PETRÔNIO PORTELLA (como líder
do Govêrno. Lê o seguinte discurso.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, críticas têm sido feitas à
demora dos trabalhos de regulamentação da
aposentadoria especial, convindo, pois, prestar esta
Liderança os esclarecimentos necessários.
2. Cumpre acentuar, de início, que o caráter
eminentemente técnico da matéria conduz à
conclusão óbvia de que a nova regulamentação,
ressalvadas as alterações determinadas pela
supressão do limite de idade, não se afastará
muito da anterior e, assim, o atraso verificado
não causará qualquer prejuízo, inclusive por-

que o decreto que aprovar os novos quadros
garantirá expressamente os eventuais direitos
adquiridos.
3. Esclarecido êsse ponto essencial, vejamos
as razões da demora da nova regulamentação.
4. Em cumprimento da disposição do antigo
Regulamento Geral da Previdência Social, que
determinava a revisão bienal do quadro das
atividades
profissionais
beneficiadas
pela
aposentadoria especial de que trata o artigo 31 da
Lei Orgânica da Previdência Social, foi constituído,
pela Portaria Ministerial nº 28, de 12-1-67, um Grupo
de Trabalho incumbido de estudar a atualização do
quadro dessas atividades aprovado pelo Decreto nº
53.831, de 24-3-64.
5. A tarefa, de grande complexidade, exigiu
demorados e exaustivos estudos, tendo sido
examinadas numerosas reivindicações de grupos
interessados em se verem contemplados com o
benefício especial.
6. Estava o relatório do Grupo de Trabalho em
fase final de análise na Secretaria-Geral do MTPS, a
fim de que se propusesse a expedição do nôvo ato
regulamentador, quando o Congresso Nacional
aprovou, em redação final, o Projeto de Lei nº 973-B,
de 1968.
7. Êsse projeto, oriundo do Poder Executivo,
visava simplesmente à complementação do
dispositivo constitucional relativo à aposentadoria da
mulher aos 30 anos de serviço, mas a êle foi
acrescentado, pelo Congresso, artigo que, estranho
aos objetivos iniciais, suprimia o limite mínimo de 50
anos a que estava condicionada a aposentadoria
especial.
8. Embora passível de impugnação, por
infringente do § 1º do art. 158 da Constituição e
contrária a princípios técnico-atuariais, aceitou o
Govêrno a sugestão, aliás de representante
do MDB (Dep. Floriceno Paixão), a qual
podia justificar-se pelo fato de haver sido su-
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primido anteriormente o limite de idade para a
aposentadoria ordinária por tempo de serviço,
parecendo incoerente, pois, sua manutenção
justamente para as profissões consideradas
penosas,
insalubres
ou
perigosas.
Mais
uma vez patenteava-se a sensibilidade do
Govêrno para com as justas proposições do
Congresso,
mesmo
quando
advindas
da
Oposição.
9. A regulamentação então vigente,
aprovada pelo Decreto nº 53.831, de 24-3-64,
estabelecera
um
critério
que,
aplicado
conjuntamente com o limite mínimo de idade,
não chegava a afetar o equilíbrio atuarial do
sistema previdênciário, mas que sem êle
criaria situação demasiado onerosa para o INPS,
afora outros inconvenientes de ordem social,
como a concessão do benefício a segurados
de idade extremamente baixa, que assim
se afastariam do trabalho antes que suas
profissões começassem
a
ser
realmente
penosas.
10. Para que o projeto pudesse ser
sancionado sem os inconvenientes apontados,
impunha-se
revogar
prèviamente
a
regulamentação anterior, o que foi feito pelo
Decreto nº 62.755, de 22-5-68, tendo sido
sancionada no dia seguinte a nova lei, que
tomou o número 5.440-A e foi publicada a
28-5-68.
11. Estabeleceu também o Decreto nº
62.755 o prazo de 30 dias para a apresentação
do projeto da nova regulamentação da
aposentadoria especial, tempo inicialmente
julgado suficiente para a execução da tarefa – já
bastante adiantada pelo Grupo de Trabalho –
mas que na realidade não o foi, dada a extrema
complexidade da matéria.
12.
Daí
ter
sido
expedido
nôvo
decreto, prorrogando o prazo até 31 de
agôsto.
13. Tenho a honra, pois, de comunicar à Casa,
em nome do Govêrno, que o decreto regulamentador
da Aposentadoria Especial já está sendo publicado,
para gáudio da classe trabalhadora, cujos an-

seios representam a meta prioritária do atual
Govêrno, já que o seu objetivo é o bem-estar social.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Não há mais oradores inscritos.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
A Mesa, de ofício, vai inverter a Ordem do Dia
da presente Sessão, em virtude de o item nº 1
constituir matéria a ser apreciada em Sessão
secreta.
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 98, de 1968 (nº 2.180-B/64, na Casa
de origem), que institui o "Dia do Colono", a ser
comemorado em 25 de julho de cada ano, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob número 658, de
1968, da Comissão:
– de Agricultura.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado e vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 1968
(Nº 40-B/67, na Casa de origem)
Institui o "Dia do Colono", a ser comemorado
em 25 de julho de cada ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica instituído o "Dia do Colono", que
será comemorado no dia 25 de julho de cada ano.
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Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
Parágrafo único – Os feitos em curso na Junta
sua publicação.
que, nos têrmos desta Lei, não mais pertençam à
Art. 3º – Revogam-se as disposições em sua competência, serão remetidos aos Juízes
contrário.
competentes, desde que não tenha sido iniciado o
julgamento ou não estejam em fase de execução.
Item 3
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 1968 (nº 408-B/67, na Casa contrário.
de origem), que dispõe sôbre a jurisdição da Junta
Item 1
de Conciliação e Julgamento de Ribeirão Prêto, no
Estado de São Paulo, e dá outras providências,
tendo:
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
PARECER FAVORÁVEL, sob número 661, de Mensagem nº 267/68 (nº 516/68, na origem), pela
1968, da Comissão:
qual o Sr. Presidente da República submete ao
– de Legislação Social.
Senado a escolha do Bacharel Rivaldo Costa, para
Em discussão o projeto.
exercer o cargo de Juiz Federal no Território Federal
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da de Rondônia.
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Tratando-se de matéria a ser apreciada em
Em votação.
Sessão secreta, peço aos Srs. Funcionários da Mesa
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto que tomem as providências de direito.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
(A Sessão transforma-se em secreta às 18
A matéria está aprovada e vai à sanção.
horas e 50 minutos e volta a ser pública às 18 horas
É o seguinte o projeto aprovado:
e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Está reaberta a Sessão.
Nº 101, DE 1968
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Dispõe sôbre a jurisdição da Junta de Sessão, convocando, antes, os Srs. Senadores para
Conciliação e Julgamento de Ribeirão Prêto, no uma extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a
seguinte:
Estado de São Paulo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Junta de Conciliação e Julgamento
de Ribeirão Prêto, da 2ª Região da Justiça do
Trabalho, no Estado de São Paulo, passa a ter
jurisdição limitada ao território atual da Comarca do
mesmo nome.

ORDEM DO DIA
TRABALHO DE COMISSÕES
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 19 horas.)

168ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 29 DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. AARÃO STEINBRUCH
As 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio
Brito – Edmundo Levi – Desiré Guarani
– Milton Trindade – Lobão da Silveira –
Clodomir
Millet
–
Sebastião
Archer
–
Victorino
Freire
–
Petrônio
Portella
– Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves
– Duarte Filho – Dinarte Mariz – Manoel
Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de
Figueiredo
–
Pessoa
de
Queiroz
–
Teotônio Vilela – Rui Palmeira – Leandro
Maciel – Júlio Leite – José Leite –
Antônio Balbino – Carlos Lindenberg –
Raul Giuberti – Paulo Tôrres – Aarão
Steinbruch
–
Vasconcelos
Tôrres
–
Aurélio
Vianna
–
Gilberto
Marinho
–
Milton
Campos
–
Benedicto
Valladares
– Nogueira da Gama – Lino de Mattos
– João Abrahão – Armando Storni –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra
Neto – Celso Ramos – Antônio Carlos
– Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Agradecimento de comunicação referente ao
pronunciamento do Senado sôbre nome indicado
para cargo cujo provimento depende de prévia
autorização dessa Casa do Congresso Nacional:
– Nº 275/68 (nº de origem 526/68) – com
referência à escolha do Sr. José Cândido Moreira de
Souza para exercer o cargo de Conselheiro do
Banco Nacional de Habitação.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O
expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu respostas aos
seguintes Requerimentos de Informações:
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nº 578/68, enviada pelo Ministro das
Comunicações (Aviso número GMC-589, de 27-868);
– Nº 617/68, enviada pelo Ministro das Minas
e Energia (Aviso número GM-516, de 27-8-68);
De autoria do Senador Lino de Mattos

– A lista de presença acusa o comparecimento

– Nº 766/68, enviada pelo Ministro das
número Relações Exteriores (Aviso nº DO/G/27/303.3, de 22regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida 8-68);
de
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Srs.

Senadores.

Havendo

a Ata.

De autoria do Senador Bezerra Neto
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da

– Nº 893/68, enviada pelo Ministro da
Ata da Sessão anterior, que é, sem debate, Aeronáutica (Aviso número 015/GMAP/070/B, de 28aprovada.
8-68);
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– Nº 894/68, enviada pelo Ministro da
Fazenda
(Aviso
nº
BR-412,
de
26-868).
A Presidência deferiu os seguintes
Requerimentos de Informações:

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.076, DE 1968

Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regimental vigente, informe
o Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho
e Previdência Social – INPS –, quais as providências
– Nº 1.028/68, ao Ministério dos tomadas para sanar irregularidades no atendimento
Transportes;
a beneficiários do Instituto em Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
De autoria do Senador Lino de Mattos
– Vasconcelos Tôrres.
– Nº 1.030/68, ao Ministério Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil;
REQUERIMENTO
– Nº 1.031/68, ao Ministério dos
Nº 1.077, DE 1968
Transportes;
–
Nº
1.032/68,
ao
Ministério
da
Sr. Presidente:
Agricultura;
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
De autoria do Senador Vasconcelos Ministério dos Transportes – DNER –, se existem
planos para construção de estradas ligando as
Tôrres
localidades de Barra Mansa e Santa Isabel a
– Nº 1.054/68, ao Ministério das Minas e Bananal, no Estado do Rio de Janeiro.
Energia;
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Nº 1.055/68, ao Ministério do Trabalho e – Vasconcelos Tôrres.
Previdência Social;
– Nº 1.056/68, ao Ministério da Indústria e
REQUERIMENTO
do Comércio;
Nº 1.078, DE 1968
– Nº 1.057/68, ao Ministério das Minas e
Energia;
Sr. Presidente:
– Nº 1.058/68, ao Ministério da Educação e
Requeiro, na forma da preceituação regimental
Cultura;
vigente, informe o Poder Executivo, através do
– Nº 1.059/68, ao Ministério dos Ministério das Relações Exteriores, quais os têrmos
Transportes;
do acôrdo assinado entre o Brasil e a França, para
– Nº 1.060/68, ao Ministério do Trabalho e instalação de estação de telemensuração.
Previdência Social;
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Nº 1.061/68, ao Ministério da Indústria e – Vasconcelos Tôrres.
do Comércio;
– Nº 1.062/68, ao Ministério dos
REQUERIMENTO
Transportes;
Nº 1.079, DE 1968
– Nº 1.063/68, ao Ministério das
Comunicações.
Sr. Presidente:
Sôbre a mesa há requerimentos de
Requeiro, na forma da preceituação
informações que serão lidos pelo Sr. 1º- regimental
vigente,
informe
o
Poder
Secretário.
Executivo, através do Ministério das RelaDe
Steinbruch

autoria

do

Senador

Aarão
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ções Exteriores, se foi tomada alguma providência,
REQUERIMENTO
na área diplomática, junto às Nações com que o
Nº 1.082, DE 1968
Brasil mantém relações, visando a evitar a constante
violação de nossas águas territoriais por seus navios
Sr. Presidente:
com objetivos de pesquisas clandestinas, bem como
Na forma da preceituação regimental vigente,
para pesca.
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968. Ministério da Saúde, se tem conhecimento de surto
– Vasconcelos Tôrres.
de varíola que vem grassando na Cidade de
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, e, em caso
REQUERIMENTO
positivo, quais as medidas postas em execução para
Nº 1.080, DE 1968
debelar os focos de contaminação, resultantes de
valas condutoras de detritos.
Sr. Presidente:
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
Requeiro,
na
forma
da
preceituação – Vasconcelos Tôrres.
regimentaI vigente, informe o Poder Executivo,
através do Ministério da Indústria e do Comércio –
REQUERIMENTO
IBC –, sôbre o seguinte:
Nº 1.083, DE 1968
1) Qual a quantidade de café exportado no
corrente ano, bem como seu valor?
Sr. Presidente:
2) Qual o estoque atual do café armazenado
Requeiro, na forma da preceituação regimental
no Brasil e quais as previsões para aumento ou vigente, informe o Poder Executivo, através do
diminuição do mesmo?
Ministério da Agricultura – SUDEPE –, se existe
3) Qual a produção estimada de café no convênio, e em que têrmos, para financiamento ou
corrente ano?
assistência técnica com a Companhia de
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968. Desenvolvimento do Estado do Rio – CODERJ –
– Vasconcelos Tôrres.
visando ao desenvolvimento da indústria pesqueira
fluminense.
REQUERIMENTO
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
Nº 1.081, DE 1968
– Vasconcelos Tôrres.
Sr. Presidente:
Na forma da preceituação regimental
vigente, requeiro informe o Poder Executivo,
através do Ministério dos Transportes – DNER
–, se foi feito algum estudo visando à
construção de uma estrada entre Casimiro de
Abreu e Barra do Sana, Estado do Rio de
Janeiro, o que virá solucionar o problema de
escoamento da produção dos férteis vales dos
rios Macaé, Bonito e São João, naquela região
fluminense.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.

REQUERIMENTO
Nº 1.084, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Fazenda – Banco do Brasil S.A. –
CONCEX –, quais as providências adotadas visando
a coordenar a exportação de produtos agrícolas, em
conformidade com o Plano Nacional de Exportação
elaborado pelo Ministério da Agricultura.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
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REQUERIMENTO
Nº 1.085, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério da Agricultura, em que consiste o Plano
Nacional de Exportação, elaborado pelo Ministério e
se êle não irá prejudicar o abastecimento interno ou
provocar elevação dos preços, bem como se prevê o
aumento da produção.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO
Nº 1.086, DE 1968
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma da preceituação regimental
vigente, informe o Poder Executivo, através do
Ministério dos Transportes – RFF S/A – EF
Leopoldina –, se foram tomadas providências
visando a dar melhores condições de tráfego aos
trens que servem às localidades de Inhomirim e Raiz
da Serra, no Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 28 de agôsto de 1968.
– Vasconcelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Os requerimentos que acabam de ser lidos
independem de deliberação do plenário, de acôrdo
com o art. 213, letra d, do Regimento Interno.
Serão publicados e, em seguida, despachados
pela Presidência.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres enviou à
mesa discurso para publicação nos têrmos do
Regimento.
S. Ex.ª será atendido.
É O SEGUINTE O DISCURSO DO SR.
SENADOR VASCONCELOS TÔRRES ENVIADO À
MESA:
"Sr. Presidente, Srs. Senadores: nosso
País
tem-se
ressentido
da
escas-

sez de bons administradores. Homens que,
no trato com a coisa pública, saibam
aplicar os recursos e os conhecimentos em
obras que realmente elevem as condições
de
vida
da
população,
enfim,
que
proporcionem o desenvolvimento, que deve ser
harmônico.
No
plano
municipal
êste
problema
é
mais
sentido.
Numa
nação-continente,
como a nossa, ainda a braços com os mais
elementares
problemas
de
comunicações:
faltam estradas, correio, telégrafo, telefone
em
vastas
regiões,
ou,
quando
muito,
funcionam precàriamente, torna-se difícil o
acesso ao desenvolvimento. Dessa forma,
sentem os prefeitos do interior a falta de
orientação, de um planejamento que os insira
numa meta comum, aliando fôrças, como a
formiga.
Mormente agora, com a nova sistemática
tributária,
quando
as
prefeituras
viram,
repentinamente, aumentados seus recursos, sem
um plano de aplicação prèviamente elaborado,
torna-se imperiosa uma coordenação por parte
do Govêrno Federal visando, sem quebrar
a autonomia municipal, a orientar nossos
prefeitos.
Raros são aquêles que, fugindo à regra,
conseguem empregar suas verbas e seus
conhecimentos de maneira proveitosa para os
respectivos municípios, administrando com
sentido desenvolvimentista e não apenas
vegetativo.
Entre êstes, Sr. Presidente, inclue-se, sem
sombra de dúvida, o Professor Antônio Cruz
Barros, Prefeito de Paraíba do Sul, na velha
província que tenho a honra de representar nesta
Casa.
Tenho acompanhado de perto, com
interêsse,
sua
ação
vigorosa
em
prol
do
desenvolvimento
daquela
cidade
fluminense.
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A cidade de Paraíba do Sul recebe
satisfeita os melhoramentos, quer no tocante ao
seu embelezamento, quer com referência ao
abastecimento de água ou no estímulo à
construção de escolas.
Sr. Presidente, ao fazer desta tribuna o
registro das atividades do Professor Antônio Cruz
Barros à frente da municipalidade de Paraíba do
Sul, quero estender meus cumprimentos ao povo
daquela cidade por seu alto sentido de escolha e
gostaria de conclamar nossos homens públicos a
seguir seu exemplo, a fim de vermos nosso Brasil
sair, o quanto antes, do imobilismo, do seu berço
esplêndido e caminhar, a passos largos, em
direção ao desenvolvimento, que é o nôvo nome
da Paz.
Era o que tinha a dizer."
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
– Há oradores inscritos. O primeiro dêles é o Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres, a quem concedo a
palavra.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Prefeito Municipal de Mangaratiba
vem de me enviar um telegrama, que passo a
ler:
"Senador Vasconcelos Tôrres
Senado Federal – Brasília
Encareço a V. Ex.ª interceder junto ao
Ministro das Minas e Energia no sentido de
cassar a concessão do funcionamento energético
do Govêrno estadual para resolver o crucial
problema que aflige a população municipal.
Consta denúncia no Ministério, conforme
Processos números 3.418 e 4.560, de 1967.
Cordiais saudações.
Edson Elias Dumas – Prefeito Municipal
de
Mangaratiba
– Estado
do
Rio de
Janeiro."
Não é só a leitura que desejo fazer
dêste telegrama. Quero, apoiando-o, chamar

a atenção do ilustre Ministro das Minas e Energia
para a situação calamitosa que se observa num dos
lugares mais sedutoramente lindos do litoral
brasileiro. A formosa Mangaratiba é uma jóia
engastada na chamada costa verde fluminense, para
onde acorrem turistas nacionais e estrangeiros e
que, durante a noite, não tem a iluminação
adequada.
Como é possível o turismo sem a energia
elétrica? Como é possível dar aos visitantes as
condições mínimas de confôrto sem a eletricidade
adequada?
Os hotéis precisam conservar seus alimentos
através de frigoríficos e à noite há necessidade da
iluminação pública. Como deixam esta beleza de
cidade, que é Mangaratiba, ficar nas trevas? Não é a
primeira vez que cito o nome de um líder da região,
chefe político autêntico e grande amigo meu,
Deputado José Miguel Simões, que, na Assembléia
Legislativa, vem sucessivamente tratando da
matéria, sem que até agora pudesse ela ser
resolvida.
Assim, Sr. Presidente, formulo um veemente
apêlo ao General Costa Cavalcanti para que seja
encarado o problema, sôbre o qual, já algumas
vêzes, tenho encaminhado a S. Ex.ª requerimento de
informações.
Mangaratiba não pode prescindir de uma
Companhia de Fôrça e Luz devidamente
encampada. Chega até a ser ridículo mencionar-se
o nome de Fôrça e Luz a uma Companhia que não
tem fôrça nem luz, pois se encontra com seus fios
e a rêde de transmissão desgastados. Certa vez,
vindo de Angra dos Reis para Mangaratiba, por via
marítima, pude observar a luz com um treme-treme
constante, a ponto de um marinheiro fazer uma
comparação feliz ao dizer: "Senador, esta é a luz
mais nervosa do Estado do Rio." Realmente,
é
uma
luz
psicopata
que
precisa
de
tratamento urgente – já que estamos falando em
eletricidade –, de tratamento de espasmo-
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terapia energética, para que Mangaratiba se
apresente com as condições que a natureza lhe deu
e que a Fôrça e Luz tanto tem prejudicado.
Era a primeira parte, Sr. Presidente, da minha
intervenção matutina.
O segundo assunto que me traz à tribuna é
para dar ciência ao Senado de que o Presidente da
Câmara de Magé, Maximino José Pacheco, envioume um ofício bem como a todos os Senadores
fluminenses, Deputados federais e estaduais. Tratase de requerimento do vereador Aníbal Magalhães
que pede a nossa intercessão junto ao Ministério do
Trabalho, para que êste município, Magé, seja
considerado, para efeito de salário-mínimo, como
zona industrial que realmente é, e não zona agrícola,
como vem sendo considerada até a presente data,
obrigando os operários a receber minguados e
insuficientes salários, resultando, para muitos dêles,
sérias privações. Esclarece que, neste município,
existem cinco fábricas de tecidos, uma fábrica de
papel, uma fábrica de óculos focal, uma fábrica de
bolas de borracha, uma fábrica de explosivos, aliás,
uma grande fábrica, uma das maiores da América
Latina, a Fábrica Estrêla, unidade de primeira ordem,
uma fábrica de vassouras, inúmeras fábricas de
tijolos, telhas e acessórios de cimento, fábricas de
bebidas e outras de vital importância para a
economia nacional. O único produto agrícola
exportado pelo município de Magé é a banana e –
diga-se de passagem – em quantidade bem
reduzida.
Conheço de perto a região. Homologo, por
inteiro, a solicitação feita pelo ilustre Vereador e ao
Presidente da Câmara Municipal de Magé, Vereador
Maximino José Pacheco, a quem empresto integral
solidariedade.
Entendemos injustificável que, na área
vizinha, haja salário-mínimo maior, quando
em Magé o custo de vida é igual e,
em certos casos, mais elevados que o

da Guanabara ou das regiões circunvizinhas
arroladas como industriais, pois que Magé também
possui indústrias.
Estou certo, a política de salário-mínimo há de
sofrer revisões. Há injustiça na classificação,
classificação essa feita ao alvedrio de autoridades
que põem o dedo no mapa e aqui dão um nível, ali
dão outro, aqui um valor, acolá outro, fazendo uma
escala salarial que choca e prejudica.
Foi oportuníssimo o apêlo que o Vereador
Aníbal Magalhães enviou a nós, representantes do
Estado do Rio de Janeiro no Senado e na Câmara
Federal. Vamos lutar, na devida oportunidade,
para que êste assunto tenha a sua tramitação
adequada.
Sr. Presidente, também quero dar ciência à
Casa de um ofício do Presidente da Câmara
Municipal de Volta Redonda, do grande Município
brasileiro de Volta Redonda, a Cidade do
Aço!
O Vereador Fernando Mário Neto, Presidente
daquela edilidade, enviou-me um ofício, capeando
cópias de anotação, feita pelo Secretário, de
requerimento verbal apresentado pelo Vereador José
Domingos de Macedo, aprovado por unanimidade
em reunião extraordinária levada a efeito no dia 1º
do corrente mês.
O requerimento do Vereador José Domingos
de Macedo é o seguinte:
(Lê.)
Considerando-se a publicação constante do
Jornal o Sul Fluminense, de 27-7-68, sob o título
"Exatoria Federal Permanecerá";
Considerando-se que a referida publicação
especifica, na correspondência do Senhor Chefe do
Gabinete do Ministro da Fazenda, que a Exatoria
Federal de Volta Redonda será anexada à de Barra
Mansa;
Considerando-se
a
relevância
da
permanência
da
Exatoria
nesta
Cidade;
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Considerando-se o alto nível de arrecadação sos, e a anexação, em outros. "Não, a coletoria
de nosso Município:
vai continuar!... Vai ser apenas anexada!..."
É um eufemismo que o pessoal do interior, o
REQUEIRO
matuto sabido, não aceita, porque, pagando
antes na sede do Município os seus impostos,
encaminhamento urgente de telegrama ao Sr. agora tem que fazer uma viagem de ônibus, ou
Presidente da República, ao Sr. Ministro da Fazenda, de trem, ou de avião, para pagá-los. E me
ao Presidente do Senado e da Câmara Federal, parece curial que a arrecadação deve ser
manifestando a estranheza de Volta Redonda por feita na área que interesse ao contribuinte.
esta atitude, altamente prejudicial ao progresso de Evidentemente, há grandes vazios econômicos,
mas, nos casos citados por mim, as
nossa Cidade;
que se faça comunicação aos Deputados transferências, as anexações e intervenções
Federais e Estaduais e aos Senadores pelo Estado causaram mal-estar. E agora esta, de Volta
do Rio de Janeiro, requerendo a interferência no Redonda. Junto meus protestos aos da sua
Câmara Municipal.
assunto;
Como é possível, Sr. Presidente, tal
que se convoque mesa-redonda com tôdas as
representações de classe, para que o assunto seja anexação? Barra Mansa e Volta Redonda, as
duas coletorias federais têm que permanecer!
debatido e as providências tomadas;
que se destaque em nota oficial que o Não há brasileiro que não saiba que êsses dois
Legislativo de Volta Redonda não pretende a Municípios representam, talvez, as grandes
anexação de nenhuma Exatoria à da Cidade do Aço, concentrações industriais da América Latina, com
sendo contra a retirada da existente em nosso especificações próprias. Não é justo que se
Município, isto para que não se confundam os anexe a Coletoria de Barra Mansa à de Volta
Redonda, ou se tire a de Volta Redonda e se a
objetivos que norteiam as nossas atitudes."
Apóio, de igual modo, o requerimento.
anexe a Barra Mansa. Apóio, portanto, a
Recentemente, tive oportunidade de criticar, solicitação da Câmara Municipal de Volta
com veemência, o Sr. Ministro da Fazenda, a figura Redonda, e quero ver se um dia se possa sacudir
nédia e rotunda do jovem titular das nossas finanças aquela tranqüilidade – a tranqüilidade do Sr.
que, sendo professor, na Capital, e economista Ministro é evidente – aquela calma, aquela
teórico de indiscutíveis méritos, entendeu de eliminar bonomia, aquela fisionomia que a gente está
várias coletorias. Aqui está um exemplo: a de Volta habituada a ver, até com alguma ternura, mas
Redonda.
desligada da realidade, completamente fora do
No norte do meu Estado, foi uma verdadeira circuito que deve ser integrado no Ministério
débacle. Na ocasião lancei o meu protesto e disse, da Fazenda, em benefício da coletividade
mesmo, que o Ministro parecia haver lido aquêle contribuinte e pagante de impostos.
debate sôbre ramais deficitários e, confundindo
Sr. Presidente, V. Ex.ª vai permitir ainda
ramais com Coletorias, Exatorias, resolveu que eu continue, dando conta – na missão de
extingui-las também. De nada valeu, Sr. representante – das viagens, da correspondência.
Presidente e Srs. Senadores, o protesto de É êsse o papel do parlamentar, tendo às vêzes
parlamentares, pois acompanhei o assunto e sei de massacrar os ouvidos dos seus colegas
que na Câmara vários parlamentares protestaram com a rotina dêsses assuntos, mas entendo
com energia contra a extinção, em alguns ca- que essa atitude reflete, afinal de contas,
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aquilo que os nossos eleitores imaginaram quando
sufragaram os nossos nomes para esta ou aquela
função eletiva.
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com
prazer, nobre Senador.
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Contestando
apenas a observação de V. Ex.ª, de que está
martelando os ouvidos dos outros parlamentares, eu
afirmo que V. Ex.ª está dando – ao menos a mim e
acredito aos demais que o ouvem – uma grande
satisfação, que é a de verificar que o povo do Estado
do Rio tem um representante que não se desvincula
de suas bases, que trata de assuntos, por mais
corriqueiros que sejam, de interêsse do povo, de
interêsse da população humilde, de tôda a população
de um Estado.
Trata de todos êsses assuntos martelando,
sim, os ouvidos moucos de autoridades que não
querem resolvê-los, martelando no sentido de
um dia conseguir a solução e levar aos eleitores
de V. Ex.ª a certeza de que o Estado do Rio
de Janeiro tem um ótimo representante no
Senado.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª é
muito generoso e me envaidece com as suas
assertivas. É, às vêzes, embaraçosa a situação,
quando se tem de fazer crítica aos próprios
elementos de uma equipe, que também não ouve, às
vêzes, nossas reclamações. É na base de um
diálogo, de um diálogo diferente, porque se faz
através do Diário do Congresso e da Voz do Brasil,
que se consegue alguma coisa.
Eu agradeço o aparte carinhoso de V. Ex.ª, e
vou tocando assim.
Não sei se V. Ex.ª sabe o meu
primeiro nome: é João Batista. Eu quero
ser
um
João
Batista
diferente.
Quero
pregar no Planalto – o outro pregava no
deserto –, para que os nossos vizinhos, nesta

Praça dos Três Podêres, principalmente os nossos
vizinhos mais fortes, aquêles que – apesar da
definição que aprendemos na Faculdade de Direito,
dos podêres harmônicos e independentes entre si,
são muito fortes – possam nos ouvir.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite-me, V.
Ex.ª, um aparte?
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com
satisfação.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Verifica-se das
suas palavras, eminente Senador Vasconcelos
Tôrres, que há uma queixa quanto à desatenção que
os órgãos do Executivo dão permanentemente às
reivindicações
feitas
pelos
parlamentares,
relativamente aos pleitos dos seus coestaduanos. V.
Ex.ª reclama muito bem e espera que, talvez, como
um João Batista, não no deserto, mas no Planalto, a
sua voz consiga romper os ouvidos moucos
daqueles que têm a função executiva. E, eminente
Senador Vasconcelos Tôrres, a sua queixa, para
mim, é uma satisfação. Vou lhe dizer por que a
satisfação: porque nós, da Oposição, sobretudo os
homens da Amazônia, vivemos constantemente a
pleitear, a gritar, a indicar soluções mas,
infelizmente, nem ao menos a gentileza de uma
resposta nos dão. Há poucos dias, eu tive
oportunidade de gritar aqui contra uma atitude
deselegante e descortês, não só para mim, mas
para todo o Senado, do nédio Sr. Ministro da
Fazenda, como disse V. Ex.ª que se negou
grosseiramente, frontalmente, a prestar uma
informação
sôbre
a
entrega
das
verbas
orçamentárias ao Banco da Amazônia. Pois bem, Sr.
Senador, V. Ex.ª que é um homem da situação,
encontra essas dificuldades tremendas. Os seus
correligionários, que ocupam os postos do Executivo,
tratam V. Ex.ª dessa maneira, com essa desatenção
e êsse desinterêsse, não dão a devida atenção
aos seus reclamos. Imaginem, então, quando se
trata de um homem da Oposição, como eu e outros
que não recebemos, ao menos, a gentileza de uma
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resposta; calcule V. Ex.ª que isto causa,
naturalmente, revolta a todos nós. Mas, de qualquer
maneira, dá-nos uma certa satisfação saber que V.
Ex.ª, que dá tôda a sua cobertura à ação do
Govêrno, também recebe êsse tratamento;
satisfação por saber que não estamos sós nesse
combate ao Govêrno, pela sua descortesia ou pela
sua mouquice, relativamente aos pedidos que aqui
formulamos. Temos que combater êsse defeito, que
V. Ex.ª também reconhece, para que êles passem a
atender aos pedidos feitos não só pelos homens da
situação mas, também, pelos da Oposição.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite o
nobre orador um aparte? (Assentimento do orador.)
É para declarar a V. Ex.ª minha inteira solidariedade
às reclamações que está formulando contra o
Ministro da Fazenda. No meu Município, até uma
velha estrada de ferro que aí existia, prestando tão
bons serviços na região, que é uma das mais
populosas, teve seus trilhos arrancados "com
dor".
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
Sr.
Presidente,
recebo
essas
duas
intervenções de representantes da Amazônia com
muito aprêço. Quero, entretanto, situar a minha
posição de crítica construtiva porque, integrando a
bancada situacionista, o meu voto – e o meu querido
Vice-Líder Antônio Carlos sabe muito bem – é de
acôrdo com o partido. Mas, no debate, acho que
temos que arejar o exame dos problemas para que
êles não fiquem, assim, confinados e para que
saibam, principalmente os nossos coestaduanos, os
nossos companheiros, os nossos correligionários
e os nossos amigos que pertencer ao
situacionismo não significa calar diante de certas
realidades gritantes. Eu mesmo tenho conseguido,
vez por outra, a solução de determinados
problemas. É verdade que, Sr. Presidente,
homeopàticamente, goticularmente, aos pingos. De

qualquer maneira, êsses assuntos têm sido
examinados.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
muito prazer, nobre Senador.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sabe V. Ex.ª Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres, a atenção que me
merecem, sempre, os pronunciamentos que V. Ex.ª
faz da tribuna do Senado. Não só é a velha simpatia
e a sincera admiração, como a constatação da
assiduidade, da dedicação e do espírito público que
inspira o exercício do mandato de V. Ex.ª. Estou
inteiramente de acôrdo com a colocação que V. Ex.ª
acaba de fazer quanto à verdadeira posição do
parlamentar que, por vinculação partidária, apóia o
Govêrno. Êsse apoio se traduz, bàsicamente, no
voto quando o partido, pelos seus órgãos
competentes, decide quanto à orientação que
devemos adotar. Essa posição, no entender de V.
Ex.ª e também, no meu entender, não elide que o
parlamentar traga para a tribuna a crítica construtiva
a atos, providências ou atitudes do Poder Executivo,
porque assim como somos integrantes de uma
bancada e devemos fidelidade a ela, através do
nosso voto, somos representantes do povo, também,
não podemos fugir ao dever de trazer ao Senado e,
através dêle, à Nação brasileira, os anseios, as
reivindicações e mesmo as queixas das
comunidades que representamos. Permito-me,
contudo, fazer uma pequena retificação às palavras
de V. Ex.ª. Acho justíssimo que V. Ex.ª se solidarize
com a Câmara Municipal de Volta Redonda,
inconformada com o fechamento da Exatoria Federal
daquela cidade. Creio, porém, que essa atitude de V.
Ex.ª não deve levá-lo a criticar o Sr. Ministro da
Fazenda com os dois adjetivos com que V. Ex.ª
qualificou aquela alta figura do Poder Executivo.
O
SR.
VASCONCELOS
TORRES:
– Permita-me o contra-aparte. É incontes-
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tável que não dei aos adjetivos o tom do animus
injuriandi. São incontestáveis os adjetivos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Mas êsses
adjetivos, publicados no frio relatório dos nossos
trabalhos, que é o Diário do Congresso, poderão
levar alguns à interpretação de que V. Ex.ª deu um
tom pejorativo àquela qualificação. O Sr. Ministro da
Fazenda, no meu entender, com os erros que
qualquer homem público comete, no exercício de
suas funções, é um homem altamente dotado para
a função. Seja no campo das finanças, seja no
campo da economia brasileira, êle vem, realmente,
realizando uma tarefa renovadora e reformadora. É
um homem altamente capaz. No caso das
Exatorias, devo lembrar a V. Ex.ª que, desde o
tempo da administração do Ministro Gouvêa de
Bulhões, o Poder Executivo adotou o critério de
fazer com que a arrecadação dos impostos quando
possível e conveniente, se fizesse através da rêde
bancária, dando-se preferência à rêde bancária
oficial. Num ou noutro caso, o critério pode não
apresentar condições satisfatórias, mas de modo
geral
representa
uma
economia
para
a
administração pública, para o Tesouro Nacional.
Dessa maneira, acho que o critério, de modo geral,
está certo, e que cabe aos representantes do povo
chamar a atenção para aquêles casos particulares,
aos quais o critério não se adapta. Apontando êsse
êrro, V. Ex.ª cumpre um dever, assim como eu
cumpro o dever de pedir a V. Ex.ª que retifique
aquela adjetivação que, ainda que V. Ex.ª tenha
feito sem o animus injuriandi, poderá dar
interpretação que, a meu ver, não se compatibiliza
com a atuação que vem dando à frente da Pasta da
Fazenda o Sr. Delfim Netto. É um homem altamente
capaz. Êle conseguiu estabelecer aberturas para a
economia brasileira. V. Ex.ª sabe que a luta contra
a inflação, durante o período do Presidente Castello
Branco, foi uma luta rígida, inflexível posso di-

zer; trouxe graves problemas para o crédito das
emprêsas brasileiras e, de um certo modo, sufocou
alguns setores da nossa indústria e do nosso
comércio. E, a orientação do Sr. Delfim Netto, sem
fugir àquele objetivo de combate à inflação, permitiu,
no entanto, que a retomada do desenvolvimento se
fizesse em condições excepcionais e eu digo,
tranqüilamente, em condições extraordinárias.
Quero, contudo, concluir essa retificação, retomando
o primeiro pensamento que anunciei neste aparte.
Entendo que V. Ex.ª, trazendo êsses problemas à
tribuna do Senado, cumpre um dever, exerce um
direito da crítica construtiva e, no meu entender,
coopera com o Govêrno, porque êste é o nosso
papel, o papel de representantes do povo: focalizar
os problemas, fazer com que êles ganhem a opinião
pública e possam, assim, ser objeto da maior
atenção das autoridades competentes.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Agradeço
a V. Ex.ª e reafirmo: não houve, na minha
classificação, um sentido assim antiparlamentar do
vocábulo. Êle se aproxima um pouco da biotipologia.
É a maneira que o seu modesto colega tem de falar.
Eu sou assim. É a maneira, às vêzes, causticante.
Não adoto o princípio do ridendo castigat mores. Mas
é preciso, às vêzes, encontrar palavras que não
sejam ofensivas.
Podiam aludir, e aludem, ao bigode grosso
que eu tenho. E não posso dizer que não o tenho
assim, porque tenho. Não posso dizer que o Ministro
não é gordo, se é gordo. E se falei em nédio, um
epíteto, não o fiz de forma desatenciosa de
classificação. É um estilo. V. Ex.ª me conhece, sabe
que sou assim e não poderei mudar.
Aquêle tom formalístico do Senado do
Império nós o temos violentado. V. Ex.ª
mesmo, nobre Senador. Nós estamos, assim,
no prenúncio do Senado de 1970, que
vem por aí. Não é mais um Senado em
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que o Senador vinha de casaca, vinha de chapéu
"côco". A Sessão começava e quinze minutos
depois terminava. É um Senado inteiramente
dinamizado.
Se estou dizendo assim é porque V. Ex.ª é um
dêsses que têm dinamizado esta Casa do Congresso
Nacional, e todos os Senadores.
Vejam V. Ex.as a mudança que se está
verificando nos quadros legislativos: o Senado de
vinte anos atrás, diferente do de hoje. E isso estou
pesquisando. É uma história bonita. Tivemos
grandes figuras. O Senado, inclusive, nessa fase –
eu achei, e V. Ex.ª deve achar, porque acompanho
de perto, que o papel de relevância do Senado,
nestes últimos oito anos, tem sido extraordinário e as
grandes decisões políticas dêste País foram tomadas
aqui; foram tomadas aqui, por Senadores.
Se digo isto é para repetir a V. Ex.ª que não
tive nem tenho outro intuito. Agora, a classificação, o
adjetivo é a maneira peculiar que tenho de falar, para
dar mais ênfase.
Acho que o Sr. Ministro não ficará aborrecido;
poderá falar de mim como eu disse, como implicam
com o meu charuto, às vêzes. É da vida. São
características de nossa dinâmica social. Não há
nenhum impedimento, a não ser o do protocolo
antigo, que faria com que houvesse aquela cerimônia
no linguajar. Desde que não haja o vocábulo
antiparlamentar e V. Ex.ª sabe que eu seria incapaz
de usá-lo, porque eu, antes de desrespeitar
esta Casa, estaria desrespeitando a mim
mesmo.
Só queria esclarecer ao meu eminente colega
e grande amigo, e não canso de dizer, que sou – e
V. Ex.ª tem isso escrito, gravado aqui dentro, desde
os debates da Constituição e antes – sou seu
admirador.
Sr. Presidente, era o que queria tratar
e só pediria a V. Ex.ª, pois há outros
oradores inscritos, que me deixasse usar

a palavra pela ordem, no fim da Sessão, dentro dos
têrmos regimentais. (Muito bem.)
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação, como Líder
de Partido.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra, o Sr. Senador Aurélio Vianna, como
Líder.
O SR. AURÉLIO VIANNA (como líder, para
uma comunicação.): – Senhor Presidente, temos
sabido, nos últimos dois dias, do procedimento
estranho da direção da Universidade de Brasília,
Professôres nos procuraram e fizeram declarações
sôbre a ameaça que pesava sôbre êles, demissão de
156 professôres. Alguns já estavam demitidos e êles,
em perplexidade, não sabiam porque estavam sendo
demitidos. Alguns dêles trouxeram o seu curriculum
vitae, demonstrando o seu passado, comprovando a
sua cultura, uns com mais de cinco anos em Brasília,
não sabem o que fazer. Agora, Sr. Presidente, fomos
cientificados de que a Universidade de Brasília foi
cercada, invadida, por mais de duas centenas de
policiais. Há estudantes baleados, um dêles ferido na
perna veio, aqui, ao Senado e já seguiu para o
Pronto Socorro.
Sôbre os estudantes lançaram gases
lacrimogêneos. Alguns espancados impiedosamente.
Criou-se, assim, um clima de alarma que está
preocupando não apenas o setor oposicionista do
País, mas até mesmo o setor político governista.
Protestando contra êste ato, ao mesmo tempo
comunico ao Senado que estaremos seguindo, eu e
alguns Senadores, dentro em pouco para a
Universidade, a fim de verificarmos o que lá ainda
está havendo, porque as notícias que nos estão
chegando são no sentido de que o ato brutal de
agressão aos estudantes e a invasão à Universidade
continua.
Esta, a comunicação, Sr. Presidente,
que
julgamos
de
grande
importância,
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que fazemos ao Senado Federal. E não mais me
demoro na tribuna, porque devo seguir,
imediatamente, com alguns colegas, – inclusive o
Senador Argemiro de Figueiredo, que tem filho
estudante universitário –, àquele local, para
podermos dar um depoimento, mais seguro, dos
fatos terríveis, desdourosos, tremendos, que ali
estão ocorrendo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o Senador Bezerra Neto. (Pausa.)
Não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o Senador Vasconcelos Tôrres,
para uma questão de ordem.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES (para
uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, quero comunicar a V.
Ex.ª que enviei à Mesa requerimentos de
informações:
ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social – INPS –, informações sôbre irregularidades
no atendimento a contribuintes de Nova Iguaçu,
Estado do Rio de Janeiro.
Ao Ministério dos Transportes – DNER –,
informações sôbre construção de estradas ligando
as localidades de Barra Mansa e Santa Isabel a
Bananal, no Estado do Rio de Janeiro.
Ao Ministério das Relações Exteriores,
informações sôbre acôrdo assinado entre o Brasil
e a França para instalação de estação de
telemensuração.
Ao Ministério das Relações Exteriores,
informações sôbre providências contra a violação
das águas territoriais brasileiras.

Ao Ministério da Indústria e do Comércio –
IBC, informações sôbre exportações e estoque de
café nacional.
Ao Ministério dos Transportes – DNER,
informações sôbre a construção de estrada entre
Casimiro de Abreu e Barra do Sana, no Estado do
Rio de Janeiro.
Ao Ministério da Saúde: informações sôbre
surto de varíola na cidade de Itaocara, no Estado do
Rio de Janeiro.
Ao Ministério da Agricultura – SUDEPE,
informações sôbre convênio com o Estado do Rio de
Janeiro.
Ao Ministério da Fazenda – Banco do Brasil –
CONCEX, informações sôbre exportação de
produtos agrícolas.
Ao Ministério da Agricultura, informações
sôbre o Plano Nacional de Exportação.
E, finalmente, ao Ministério dos Transportes –
Rêde Ferroviária S.A. – Estrada de Ferro Leopoldina,
informações sôbre trens que servem às localidades
de Inhomirim e Raiz da Serra, no Estado do Rio de
Janeiro.
É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Da Ordem do Dia consta trabalho de Comissões.
Se mais nenhum dos Srs. Senadores desejar
usar da palavra, vou encerrar a Sessão, designando,
para a ordinária de hoje, a seguinte.
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 1968 (nº 3.314-E/57,
na Casa de origem), que regulamenta a profissão
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de empregados de edifícios, e dá outras providências citando transcrição, nos Anais do Senado, do
(incluído em Ordem do Dia em virtude da aprovação discurso pronunciado pelo Governador do Estado de
de requerimento em sessão anterior), tendo:
Sergipe, Sr. Lourival Baptista, por ocasião da
inauguração do terminal marítimo construído pela
PARECERES, sob nos 400 e 696, de 1968, PETROBRÁS em Aracaju, para escoamento do
das Comissões:
petróleo de Sergipe.
– de Legislação Social, favorável, e
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
4
constitucionalidade, com as subemendas que
apresenta de nos 1-CCJ e 2-CCJ. (Parecer
Discussão, em turno único, do Requerimento
apresentado em virtude da aprovação do nº 1.023, de 1968, pelo qual o Sr. Senador
Requerimento nº 924, de 1968).
Vasconcelos Tôrres solicita transcrição, nos Anais
do Senado, do editorial intitulado "Opressão
2
Total", publicado no Jornal do Brasil do dia 22-868.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 112, de 1968 (nº 435-B/63, na
5
Casa de origem), que dispõe sôbre a elevação da
cobrança do sêlo da taxa adicional para NCr$
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
0,05 (cinco centavos) a que se refere a Lei nº Lei do Senado nº 65, de 1968, de autoria do Sr.
909, de 8 de novembro de 1949, que autoriza Senador Aarão Steinbruch, que dispõe sôbre o
emissão de selos em benefício dos filhos de fornecimento obrigatório do café matinal gratuito aos
lázaros (incluído em Ordem do Dia em virtude de empregados, por emprêsas individuais ou coletivas
dispensa de interstício concedida em sessão contando mais de dez funcionários, e dá outras
anterior), tendo:
providências (incluído em Ordem do Dia, em virtude
da aprovação de requerimento em sessão anterior),
PARECERES, sob nos 699 e 700, de 1968, tendo:
das Comissões:
– de Finanças, favorável e solicitando
PARECERES, sob nos 630, 631 e 697, de
audiência da Comissão de Constituição e Justiça e
1968, das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
– de Constituição e Justiça, favorável;
constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido
– de Legislação Social, favorável; e
dos Srs. Senadores Antônio Carlos, Bezerra Neto e
– de Economia, favorável, com as emendas
Wilson Gonçalves.
que apresenta de nos 1-CE e 2-CE. (Parecer
apresentado em virtude da aprovação do
Requerimento nº 1.027, de 1968.)
3
Está encerrada a Sessão.
Discussão, em turno único, do Requerimento nº
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 55
991, de 1968, de autoria do Sr. Senador José Leite, soli- minutos.)

169ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 29 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E AARÃO STEINBRUCH
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito
– Edmundo Levi – Desiré Guarani – Lobão da
Silveira – Clodomir Millet – Menezes Pimentel –
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Argemiro de
Figueiredo – Júlio Leite – Carlos Lindenberg – Raul
Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch –
Vasconcelos Torres – Aurélio Vianna – Gilberto
Marinho – Milton Campos – Benedicto Valladares –
João Abrahão – Pedro Ludovico – Fernando Corrêa
– Bezerra Neto – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 25
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior, que é sem debate aprovada.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS
SEGUINTES TÊRMOS:
MENSAGEM
Nº 276, DE 1968
(Nº 531/68, na origem)
Excelentíssimo Senhor Presidente
Federal:
Na forma do parágrafo 1º
74 da Lei nº 5.010, de 30 de
1966, tenho a honra de submeter

do Senado
do artigo
maio de
ao egré-

gio Senado Federal o nome do Bacharel JOSÉ
BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO, cujo
curriculum vitae segue anexo, para exercer o cargo
de Juiz Federal no Estado de Sergipe.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta
consideração.
Brasília, 29 de agôsto de 1968. – A. Costa e
Silva.
"CURRICULUM VITAE"
Nome: Doutor JOSÉ BENÍCIO TAVARES DA
CUNHA MELLO.
1. Nasceu na cidade de Pirajuí, no Estado de
São Paulo, a vinte e dois de novembro de mil
novecentos e vinte e oito, filho do Doutor Djalma da
Cunha Mello, Ministro do Tribunal Federal de
Recursos, e de D. Julieta Alves Tavares da Cunha
Mello.
2. Fêz o curso primário em Pirajuí, no Estado
de São Paulo e os cursos ginasial e colegial
(clássico), no Colégio Andrews, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara.
3. Matriculou-se na Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde
recebeu o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais, em 17 de dezembro de 1953.
4. Após a conclusão do seu curso jurídico e
tendo-se inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do antigo Distrito Federal, sob nº
8.207 (e depois Seção de Brasília, sob nº 68),
passou a exercer, ativamente, a advocacia
nesse Fôro e em outras localidades e, finalmen-
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te, na nova Capital Federal (Brasília). Foi advogado
de várias emprêsas, inclusive Procurador da
Companhia Usinas Nacionais, cujo contrôle acionário
pertence
ao
Instituto
do
Açúcar
e
do
Álcool (Autarquia Federal), e do IPSEP, de
Pernambuco.
5. Fêz curso, e recebeu certificado, de
extensão cultural da universidade de Brasília.
6. Foi admitido como Redator de Debates
do Senado Federal, logo após a conclusão de seu
curso jurídico, e, posteriormente, nos últimos cinco
anos, passou a exercer as funções de Assessor
Legislativo da mesma Casa do Congresso Nacional.
No Senado Federal, exerceu várias comissões
internas e foi designado para presidir doze turmas de
inquérito.
7. É Redator de Anais e Documentos
Parlamentares do Senado Federal.
8. Exerceu, por três vêzes, as funções
de Oficial de Gabinete do Líder da Maioria
do Senado Federal, a função de Oficial de Gabinete
do ex-Presidente, Senador Auro Moura Andrade,
e Chefe de Gabinete do ex-Senador Apolônío
Salles.
9. Foi Secretário da Comissão de Senadores
que representou o Senado Federal na última
Conferência Parlamentar, em Genebra.
10. Foi escolhido, por duas vêzes, em
escrutínio secreto, pelo egrégio Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, para, na qualidade de Jurista,
integrar o corpo de juízes do Tribunal Regional
Eleitoral de Brasília e dos Territórios. Foi, então, por
decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, nomeado para exercer essas funções
por dois biênios consecutivos (máximo permitido
pela lei), ou seja, nos biênios 1960/1962 e
1962/1964.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PARECERES
PARECER
Nº 701, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 135, de 1958 (número
2.747-B, de 1957, na Câmara), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores – Serviço de Assistência a Menores, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado à conclusão
das obras do Patronato Agrícola e Industrial (PAI), na
cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Em virtude de requerimento do nobre Senador
Argemiro de Figueiredo, deferido em 25 de junho do
corrente ano, foi processada, no Senado, a
reconstituição do Projeto de Lei da Câmara nº 135, de
1958, que, como enuncia a sua ementa, autoriza a
abertura de um crédito especial de dois milhões de
cruzeiros antigos para a conclusão das obras do
Patronato Agrícola e Industrial, na cidade de Araguari.
Distribuído, nesta nova fase, à douta
Comissão de Finanças, esta, em parecer preliminar,
da lavra do ilustre Senador Manoel Villaça, solicita,
sob a invocação do art. 67, caput, da Constituição
Federal, a audiência da egrégia Comissão de
Constituição e Justiça.
A matéria é das que não envolvem
dificuldades. Consiste em proposição apresentada à
Câmara Federal pelo Deputado Vasconcelos Costa,
em 5 de junho de 1957. Não obstante legítima a
iniciativa ao tempo de sua formulação, é fora de
dúvida que a providência foi alcançada por preceitos
constitucionais, inovadores, que impedem a sua
tramitação. É o que resulta da aplicação do art. 60,
nº I, e do art. 67, caput, da Constituição do País.
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Com efeito, o art. 60, no inciso citado, atribui à
competência exclusiva do Presidente da República a
iniciativa das leis que disponham sôbre matéria
financeira e o art. 67, invocado na consulta, determina
que compete ao Poder Executivo a iniciativa, dentre
outras, das leis que, de qualquer modo, autorizem,
criem ou aumentem a despesa pública.
Trata-se, como se vê, de norma constitucional,
imperativa, de ordem pública, que tem aplicação
imediata à sua vigência e que incide sôbre o projeto
em curso, invalidando-o e obstando a sua
tramitação.
Em face do exposto, e apesar de sua alta e
meritória finalidade, somos de parecer que o projeto
em causa seja considerado prejudicado e, em
conseqüência, arquivado.
Sala das Comissões, em 27 de agôsto de
1968. – Milton Campos, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Petrônio Portela – Antônio
Carlos – Clodomir Millet – Arnon de Mello – Bezerra
Neto – Edmundo Levi – Carlos Lindenberg.
PARECER
Nº 702, DE 1968
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 53, de 1968, que
altera a redação do § 1º do artigo 67 da Lei nº 3.807,
de 26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da
Previdência Social), relativamente à data da entrada
em vigor dos reajustamentos dos benefícios em
manutenção.
Relator: Sr. Eurico Rezende
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos
Tôrres, o presente projeto objetiva determinar
que o reajustamento previsto no artigo 67 da
Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960 (Lei
Orgânica da Previdência Social), será devido a
partir da data em que entrar em vigor o nôvo

salário-mínimo, devendo começar a ser pago até
sessenta dias após.
O artigo 67 da citada Lei nº 3.807 foi alterado
pelo Decreto-Lei nº 66, de 21 de novembro de 1966.
Comentando a atual disposição daquele artigo, o
autor, em sua justificação, alega que "na nova
redação dada ao art. 67 da Lei Orgânica, foi
introduzido um parágrafo nôvo, contendo disposição
que consideramos injusta e, mesmo, contrária ao
espírito do artigo, pois estabelece que o
reajustamento sòmente "vigorará sessenta dias após
o término do mês em que entrar em vigor o nôvo
salário-mínimo". Com essa medida, o reajustamento
é adiado quando mais necessário se faz, ou seja,
quando ocorre aumento do salário-mínimo e
conseqüente aumento do custo de vida. Essa
prorrogação, conforme o caso, pode ser mesmo, de
noventa dias e não de sessenta, uma vez que êsse
prazo é contado após o término do mês em que fôr
concedido o aumento do salário-mínimo. Durante
êsse período os aposentados e pensionistas ficam
sem condições de manter o seu nível de vida, face à
perda do poder aquisitivo do valor dos seus
benefícios".
Ressalta, ainda o autor:
"o reajustamento será devido a partir da data
em que entrar em vigor o nôvo salário-mínimo,
devendo o mesmo ser pago até sessenta dias após.
Êsse período é suficiente para a realização dos
cálculos, indispensáveis pela Administração da
Previdência Social."
Como se observa, a proposição, no mérito,
preconiza uma medida verdadeiramente justa.
Proporciona o reajustamento automático das
aposentadorias e pensões, evitando dessa forma,
que êste benefício só atinja os aposentados e
pensionistas da Previdência Social "sessenta dias
após o término do mês que entrar em vigor o nôvo
salário-mínimo",
conforme
o
estabelecido,
atualmente, no artigo 67 da Lei nº 3.807.
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Trata-se, portanto, do simples enquadramento
de uma norma que determina o reajustamento
periódico dos benefícios em manutenção para evitar
que os mesmos venham a perder o seu valor
aquisitivo. É uma medida, aliás mais consentânea
com o caput do artigo, que estabelece: "os valôres
dos benefícios em manutenção serão reajustados
sempre que fôr alterado o salário-mínimo".
Sob o ponto de vista constitucional e jurídico
nada há que se possa argüir contra a proposição,
vez que ela apenas altera norma legal em vigor, sem
ferir nenhum preceito constitucional e jurídico.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
presente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1968.
– Milton Campos, Presidente – Eurico Rezende,
Relator – Petrônio Portella, com restrições – Aloysio
de Carvalho, com restrições – Josaphat Marinho –
Bezerra Neto – Edmundo Levi – Álvaro Maia –
Antônio Carlos, com restrições.
PARECER
Nº 703, DE 1968
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 53, de 1968, que altera
a redação do § 1º do art. 67 da Lei nº 3.807, de 26
de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência
Social), relativamente à data da entrada em vigor dos
reajustamentos dos benefícios em manutenção.
Relator: Sr. Attílio Fontana
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos
Tôrres, o presente projeto altera a redação
do § 1º do artigo 67 da Lei Orgânica da
Previdência Social (nº 3.807, de 1960), com a
finalidade de determinar que o reajustamento
estabelecido no referido artigo – dos benefícios

em manutenção – "será devido a partir da data
em que entrar em vigor o nôvo salário-mínimo,
devendo começar a ser pago até sessenta dias
após".
2. Na justificação do projeto, o Autor afirma:
"O problema do reajustamento dos valôres dos
benefícios em manutenção é dos mais complexos e
difíceis da Previdência Social.
As fórmulas mais variadas são utilizadas
pelos diversos países do mundo para a sua
solução.
O que se deseja é a manutenção do valor dos
mencionados benefícios em correspondência com o
poder aquisitivo que o mesmo possuía à época da
sua concessão, a fim de evitar-se venham os
aposentados ou pensionistas a sofrer vicissitudes,
face a desvalorização da moeda".
Esclarecendo que o Decreto-Lei nº 66, de
1966, alterou o mencionado artigo 67 da Lei nº
3.807, de 1960, dando novos rumos ao sistema até
então vigente – fórmula, no seu entender, melhor
que a anterior – o Autor, sôbre essa modificação,
assim se expressa:
"Acontece, entretanto, que, na nova redação
dada ao art. 67 da Lei Orgânica, foi introduzido um
parágrafo
nôvo,
contendo
disposição
que
consideramos injusta e, mesmo, contrária ao espírito
do artigo, pois estabelece que o reajustamento
sòmente "vigorará sessenta dias após o término do
mês em que entrar em vigor o nôvo salário-mínimo".
Com essa medida, o reajustamento é adiado quando
mais necessário se faz, ou seja, quando ocorre
aumento do salário-mínimo e conseqüentemente
aumento do custo de vida. Essa prorrogação,
conforme o caso, pode ser mesmo, de noventa dias
e não de sessenta, uma vez que êsse prazo é
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contado após o término do mês em que fôr
concedido o aumento do salário-mínimo. Durante
êsse período os aposentados e pensionistas ficam
sem condições de manter o seu nível de vida, face à
perda do poder aquisitivo do valor de seus
benefícios."
3. A Comissão de Constituição e Justiça,
ouvida a respeito, opinou pela aprovação do projeto,
por constitucional e jurídico, tendo o Relator da
matéria assim se manifestado:
"Como se observa, a proposição, no mérito,
preconiza uma medida verdadeiramente justa.
Proporciona o reajustamento automático das
aposentadorias e pensões, evitando dessa forma,
que êste benefício só atinja os aposentados e
pensionistas da Previdência Social "sessenta dias
após o término do mês que entrar em vigor o nôvo
salário-mínimo",
conforme
o
estabelecido,
atualmente, no artigo 67 da Lei nº 3.807.
"Trata-se,
portanto,
do
simples
enquadramento de uma norma que determina o
reajustamento periódico dos benefícios em
manutenção para evitar que os mesmos venham a
perder o seu valor aquisitivo. É uma medida, aliás,
mais consentânea com o caput do artigo, que
estabelece: "os valôres dos benefícios em
manutenção serão reajustados sempre que fôr
alterado o salário-mínimo."
4. Estamos de inteiro acôrdo com o Autor e
com o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça. A medida sugerida pelo projeto é justa e
humana, coadunando-se, perfeitamente, com os
objetivos da Previdência Social e com os princípios e
regras que devem preponderar no campo do Direito
Social.
5.
O
reajustamento
automático
das
aposentadorias
e
pensões,
conforme
determina a lei em vigor, continuará a

ser feito nos moldes atuais, mas será devido a partir
da data em que entrar em vigor o nôvo saláriomínimo e não sessenta ou noventa dias após. A
Previdência Social, conforme o projeto, dispoderá de
sessenta dias para efetuar os reajustamentos e
começar a pagá-los.
6. Como se vê, nada mais justo e correto. A
nova redação dada ao § 1º do artigo 67, conforme
salientou a Comissão de Constituição e Justiça,
adota a orientação que melhor se coaduna com o
espírito e objetivo do caput do mesmo artigo.
7. Trata-se, portanto, de projeto que, sem
distorções ou exageros, visa a dar solução equânime
a tão relevante problema – qual o de manter em seu
nível correto os valôres dos "benefícios em
manutenção"
(aposentadorias
e
pensões),
contribuindo, assim, sem dúvida alguma, para a
manutenção da paz social.
8. Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto, com a correção que propomos na emenda
que apresentamos a seguir com o objeto de corrigir
um pequeno e evidente lapso ocorrido no texto.
EMENDA Nº 1 – CLS
Ao art. 1º
No texto do § 1º do art. 67 da Lei nº 3.807, de
1960, modificado pelo art. 1º do projeto,
onde se lê:
"para a unidade de milhar de cruzeiros
imediatamente superior"
leia-se:
"para a unidade de cruzeiro imediatamente
superior".
Sala das Comissões, em 7 de agôsto de 1968.
– Petrônio Portella, Presidente – Attílio Fontana,
Relator – Argemiro de Figueiredo – Duarte Filho –
Mello Braga – Adolpho Franco.

– 486 –
PARECER
Nº 704, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 53, de 1968, que altera a redação
do § 1º do art. 67 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),
relativamente à data da entrada em vigor dos
reajustamentos dos benefícios em manutenção.
Relator: Sr. Clodomir Millet
Apresentado pelo ilustre Senador Vasconcelos
Tôrres, o presente projeto altera a redação do art. 67
da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960,
estabelecendo que os reajustamentos do mencionado
artigo
–
dos
benefícios
em
manutenção:
aposentadorias e pensões – será devido a partir da
data em que entrar em vigor o nôvo salário-mínimo,
devendo começar a ser pago "até sessenta dias após".
2. Em sua justificação ao projeto, o Autor
esclarece que, recentemente, pelo Decreto-Lei nº 66,
de 1966 (artigo 17), o Poder Executivo alterou a
redação do citado artigo 67, que tratava de matéria
diversa, mudando completamente o sistema de
reajustamentos, até então em vigor. No seu
entender, a "nova fórmula adotada parece ser melhor
que a anterior, tudo indicando possa produzir
resultados mais eficientes". Considera, no entanto,
injusta a disposição contida no § 1º e, ainda,
"contrária ao espírito do artigo, pois estabelece que o
reajustamento sòmente vigorará sessenta dias após
o término do mês em que entrar em vigor o nôvo
salário-mínimo". Com essa medida o reajustamento
é adiado quando mais necessário se faz, ou seja,
quando ocorre aumento do salário-mínimo e
conseqüente aumento do custo de vida. Essa
prorrogação, conforme o caso, pode ser mesmo, de
noventa dias e não de sessenta, uma vez que
êsse prazo é contado após o término do mês em

que fôr concedido o aumento do salário-mínimo".
3. A matéria já foi objeto de estudos por parte
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social, que opinaram pela sua aprovação,
tendo o relator desta última assim se expressado a
respeito:
"A medida sugerida pelo projeto é justa e
humana, coadunando-se, perfeitamente, com os
objetivos da Previdência Social e com os princípios e
regras que devem preponderar no campo do Direito
Social.
O
reajustamento
automático
das
aposentadorias e pensões, conforme determina a lei
em vigor, continuará a ser feito nos moldes atuais,
mas será devido a partir da data em que entrar em
vigor o nôvo salário-mínimo e não sessenta ou
noventa dias após. A Previdência Social, conforme o
projeto, disporá de sessenta dias para efetuar os
reajustamentos e começar a pagá-los."
Essa Comissão, em emenda que apresentou
(nº 1-CLS), corrige pequeno lapso ocorrido no texto,
que se referia, ainda, ao cruzeiro nôvo.
4. No que compete a esta Comissão examinar,
nada há que possa ser oposto ao projeto, pois, da
sua aprovação, não advirá nenhuma repercussão
financeira. É o que se depreende da leitura do Título
IV, Do Custeio, Capítulo I, das Fontes de Receita, da
Lei Orgânica da Previdência Social (nº 3.807, de
1960), com as alterações introduzidas pelo DecretoLei nº 66, de 1966.
Constituída pela arrecadação de várias taxas,
como a de despacho aduaneiro, e de outras receitas,
a contribuição da União destina-se ao atendimento
das despesas administrativas da Previdência Social,
não sendo, portanto, alterada pelo disposto no
projeto.
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5. Entendemos conveniente, no entanto, a fim
de evitar quaisquer confusões, que se deixe claro, no
caput do artigo 1º, que a redação que se está
alterando é a dada pelo artigo 17 do Decreto-Lei nº
66, de 1966, ao artigo 67 da Lei nº 3.807, de 1960. A
redação inicial do artigo 67 da Lei Orgânica, cumpre
salientar, tratava de matéria diferente.
6. Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto, da Emenda nº 1-CLS, bem
como da seguinte emenda:

para os anos de 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1968.
– Leandro Maciel, Presidente – Duarte Filho, Relator
– Nogueira da Gama.
(A redação final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 104/68, em número de
145, foi publicada no D.C.N. – Seção II – de 30-8-68,
págs. 2478 a 2497.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
EMENDA Nº 2-CF
Sôbre a mesa, requerimentos de informações que
vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
Dê-se ao caput do artigo 1º a seguinte
São lidos os seguintes:
redação:
"Art. 1º – O § 1º do artigo 67 da Lei nº 3.807,
REQUERIMENTO
de 26 de agôsto de 1960 (com a redação que lhe foi
Nº 1.087, DE 1968
dada pelo artigo 17 do Decreto-Lei nº 66, de 21 de
novembro de 1966), passa a vigorar nos seguintes
Sr. Presidente:
têrmos:"
Requeiro, regimentalmente, se oficie ao Exm.º
Sala das Comissões, em 28 de agôsto de
1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – Sr. Ministro das Relações Exteriores a fim de que
Clodomir Millet, Relator – José Leite – Fernando informe sôbre o seguinte:
Corrêa – Mem de Sá, vencido, por entender que a
a) Quais os efetivos integrais, com
matéria escapa à competência desta Comissão. – especificação de função, de cada uma das
Pessoa de Queiroz – José Ermírio – Petrônio
Representações
Diplomáticas
acreditadas,
Portela, com restrições. – Carlos Lindenberg –
atualmente,
junto
ao
Govêrno
da
República
do
Leandro Maciel – Júlio Leite – Bezerra Neto.
Brasil?
b) Se existe reciprocidade quantitativa de
PARECER
efetivos brasileiros no exterior para cada
Nº 705, DE 1968
representação diplomática acreditada junto ao
da Comissão de Redação, apresentando a Govêrno da República do Brasil?
redação final das emendas do Senado ao Projeto de
c) Em caso afirmativo do item anterior, se
Lei da Câmara nº 104, de 1968 (nº 1.376-B, de 1968, também existe reciprocidade quanto a funções e
na Casa de origem).
encargos do pessoal brasileiro no exterior para cada
representação diplomática acreditada junto ao
Relator: Sr. Duarte Filho
A Comissão apresenta a redação final Govêrno da República do Brasil?
d) Se não existe proporcionalidade quanto aos
das emendas do Senado ao Projeto de Lei do
efetivos
e funções, quais, os critérios que
Senado nº 104, de 1968 (nº 1.376-B/68, na Casa de
determinaram
a presente orientação pelo Govêrno da
origem),
que
aprova
o
Plano-Diretor
de
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste República do Brasil dos seus quadros no exterior, to-
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mados os efetivos díspares, para mais ou menos,
E o que aconteceu com a nossa rádio
das representações dêsses países junto ao aniversariante?
Executivo brasileiro?
Procurou dinamizar a sua atuação, realizar
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1968. programas de interêsse popular e artístico,
– Aarão Steinbruch.
promovendo inovação que, hoje, a credencia como
uma das melhores emissoras de radiodifusão na
REQUERIMENTO
América Latina.
Nº 1.088, DE 1968
A parte jornalística é muito importante numa
estação de rádio e, ali, de hora em hora, um
Sr. Presidente:
informativo que tem a alternação da Rádio Jornal
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro a
do Brasil Informa ou, então, Repórter JB. De hora
Vossa Excelência se digne determinar providência
em hora ou, então, a qualquer momento, como
no sentido de ser encaminhado ao Senhor Ministro
do Trabalho e Previdência Social o seguinte pedido ocorreu por ocasião da invasão da TchecoEslováquia, as notícias que chegavam através do
de informação:
Qual o critério adotado pelo FUNRAL para telex ou do teletipo das agências noticiosas
internacionais imediatamente eram levadas ao
executar a assistência médica ao interior do Brasil?
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1968. ar.
Na parte artística, o ouvinte pode escolher, de
– Raul Giuberti.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – acôrdo com a sua vontade, o programa que bem
Os requerimentos lidos serão publicados e, em entende: desde a música popular, notadamente a
seguida, despachados pela Presidência.
brasileira, à música internacional do agrado do
Há oradores inscritos.
nosso mercado-ouvinte, até programas de alta
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos classe.
Torres.
No que tange o aspecto cultural eu desejava
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem relembrar um programa de sentido educativo
revisão do orador.): – Sr. Presidente e Srs. extraordinário que a rádio, fundada ainda pelo
Senadores, antes de comentar assuntos sôbre a Conde Pereira Carneiro, o saudoso homem público
Conferência da Aviação Comercial Brasileira, de visão extraordinária, ainda teve o prazer de ver
recentemente realizada na Guanabara, quero
as suas idéias colocadas num programa de rádio,
registrar o trigésimo terceiro aniversário da Rádio
emitido para a conquista do público brasileiro. Hoje,
Jornal do Brasil, e o faço a exemplo do que
na parte cultural, há um programa que se denomina
aconteceu, ontem, na Câmara dos Deputados,
exaltando esta emissora que soube, magnificamente, Pergunte ao João. As perguntas apresentadas
modernizar-se, atualizar-se, numa hora em que a neste programa – fato a meu ver importantíssimo –
as
editôras
brasileiras
procuram
reunir,
televisão começa a dominar o mercado.
A exemplo do que ocorreu na Europa e nos posteriormente, com elas compilando uma
Estados Unidos, a guerra Rádio-TV foi muito verdadeira enciclopédia. Os assuntos são os mais
importante, e as rádios, que não conseguiram captar variados, de ordem literária, de ordem científica e,
o mercado, a simpatia popular, entraram em durante uma hora, ouvindo-o, o leigo, aquêle que
obsolescência.
não tem tempo para ler ou para freqüentar uma
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escola, pode perfeitamente atualizar-se com o que
de moderno acontece no mundo.
Uma facêta, Sr. Presidente, já que hoje está
provado que o brasileiro tem uma tendência muito
grande para música, é que a Rádio Jornal do Brasil
tem estado presente aos festivais internacionais de
música, e também aos festivais nacionais.
Eu quero citar, por exemplo, o Festival de San
Remo, na Itália, onde se realiza um dos grandes
espetáculos de música; 24 horas depois a Rádio
Jornal do Brasil já está transmitindo o resultado
de San Remo, como também dando cobertura a
outros acontecimentos e prestigiando o artista
nacional.
Eu, como representante do povo, falo nesses
assuntos com muito agrado. A artista brasileira Élis
Regina apresentou-se em Paris, no Teatro Olympia.
Vinte e quatro horas depois – e é o nome do Brasil
que está presente sempre nessas oportunidades – já
a Rádio Jornal do Brasil transmitia o espetáculo,
através da vigilância dos seus representantes,
porque associada ao Jornal do Brasil, cujos
repórteres
estão
sempre
atuantes
nesses
acontecimentos. Como poderia o Senado omitir êste
natalício, o Senado que tem no Jornal do Brasil um
amigo?
O que se passa aqui, Sr. Presidente, é
divulgado
irrepreensìvelmente,
desapaixonadamente, através dos informativos a que
há pouco me referia, e de hora em hora. Às vêzes,
estamos fazendo discurso aqui, pensando que não
há ninguém nos ouvindo lá fora. E, no entanto, na
Guanabara e em todo o Brasil – que a potência desta
emissora alcança, não só a nossa Pátria mas tôda a
América Latina – tudo o que ocorre está sendo
invariàvelmente noticiado. Portanto, emissora dêsse
porte, quando comemora seu trigésimo-terceiro
aniversário de fundação, tem que ter a data devida-

mente assinalada. E é o que eu faço, com muito
agrado, e tenho certeza de que em nome desta Casa
do Legislativo federal, para enviar as nossas
congratulações à Condessa Pereira Carneiro e ao
Diretor Nascimento Brito, formulando votos no
sentido de que essa emissora legìtimamente
brasileira, puramente brasileira, caracterìsticamente
brasileira, extraordinàriamente brasileira – o próprio
nome que lhe dá a designação comercial – Rádio
Jornal do Brasil, é realmente do Brasil – pela marca
que tem e pela atuação que desenvolve, prossiga em
favor do progresso da nacionalidade.
Sr. Presidente, era o que eu queria assinalar,
em nome do Senado Federal, no dia de hoje.
V. Ex.ª vai me permitir passar à segunda parte
da minha intervenção de hoje, da tribuna.
Acaba de encerrar-se a III Conferência de
Aviação Comercial – realizada no Hotel Glória, no
Rio de Janeiro – e os debates travados nesse
conclave, bem como as conclusões que aprovou,
constituem assunto da maior importância para o
País... E sôbre êle quero fazer aqui o meu
comentário que será, não apenas a opinião de um
Senador da República, mas, também, a de um antigo
e modesto estudioso dos problemas do transporte
aéreo comercial e, ainda, a de um viajante veterano,
com alguns milhares de horas de vôo...
A reunião foi importante, Sr. Presidente, no
sentido em que, pela primeira vez em nosso País, os
verdadeiros problemas da Aviação Comercial
brasileira foram equacionados, estudados, e
sintetizados com objetividade e lógica. E o que foi
feito representa, por isso mesmo, um passo decisivo,
firme, rumo à adoção de critérios, à fixação de
rumos, que poderão, talvez, criar para o transporte
aéreo comercial no Brasil a segurança econômica e
administrativa que êle está longe de possuir, no
presente momento.
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Sr. Presidente, não precisaria eu recapitular
aqui a história da aviação comercial. Essa história
iniciou-se pràticamente depois do fim da Primeira
Guerra. No Brasil, se estou baseado em boas
informações, os primeiros vôos comerciais regulares
foram realizados em 1927 ou 28.
Tôdas as etapas históricas do transporte
aéreo, até nossos dias, foram marcadas de
heroísmos gloriosos ou anônimos – longa e dura
sucessão de experiências e de sacrifícios – que
possibilitaram, exatamente, a melhoria técnica
progressiva do material de vôo, bem como a criação
de todo um complexo sistema de segurança para a
movimentação das aeronaves da decolagem ao
pouso.
Enquanto as aeronaves tiverem pequena
autonomia de vôo e as viagens realizadas em etapas
curtas, a viagem aérea representava, apenas, uma
alternativa caprichosa e cara para os que,
precisando ir de uma cidade a outra, teriam de usar
o velho trem, confortável muitas vêzes, ou os
morosos barcos fluviais, lacustres ou de cabotagem.
Na Europa, pelo menos, as coisas estiveram
assim configuradas na fase inicial da aviação, não
havendo, pròpriamente, uma ponderável razão
geográfica, técnica, ou econômica, para que o
passageiro preferisse a trepidação e o desconfôrto
dos pequenos aviões primitivos, à estabilidade e ao
confôrto tradicional dos outros meios de transporte
conhecidos.
O avião como meio normal de transporte só
passaria a sensibilizar a preferência do usuário
europeu, quando o maior raio de ação das
máquinas voadoras permitiu o estabelecimento das
primeiras linhas sôbre o Báltico, a Mancha, ou o
Mediterrâneo. A simplificação e a economia de
tempo dessas viagens aéreas entre Paris e
Londres, entre Roma e o Cairo, entre a França e a
Argélia, representaram, de fato, uma vantagem não

conhecida até então, nos outros meios de fazer os
mesmos percursos.
Na América Latina, porém, e no Brasil, em
particular, os fatôres que incrementaram o transporte
aéreo foram de outra natureza...
Em nosso País, qualquer viagem no sentido
norte–sul e, mais ainda, qualquer deslocamento em
direção ao interior do País – representavam, na
década dos anos 20, a contingência de uma longa
permanência em trens primitivos, poeirentos,
vagarosos, ou em navios e gaiolas que demoravam
semanas e até meses para atingir o ponto de
destino...
Aqui, a possibilidade imediata que o avião veio
criar, de fazer em 3 ou 4 horas uma viagem que
normalmente teria de ser feita em 3, 4 dias ou mais,
foi um forte e irrespondível argumento a favor das
qualidades competitivas do avião como meio de
transporte.
Inicialmente, as emprêsas de transporte aéreo
que operavam no Brasil eram subsidiárias de
companhias européias ou americanas, apoiadas
econômica e políticamente pelos respectivos
governos. A competição aérea fazia-se aqui, não
entre serviços empenhados numa concorrência de
simples aspecto comercial...
A competição das companhias aéreas em
operação no Brasil, até 1940, era uma corrida de
prestígios nacionais extrabrasileiros, um absurdo
páreo travado entre distantes indústrias aeronáuticas
concorrentes, desejosas de um domínio exclusivo
sôbre o mercado mundial.
Num quadro dessa ordem, o problema do
custo operacional era irrelevante, secundário. As
emprêsas eram subsidiadas de diferentes modos,
mantinham contabilidades fictícias, escondiam
discretamente os deficits, e as tarifas cobradas
estavam longe de representar a base financeira
concreta que as mantinha em atividade.
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Os acontecimentos relacionados com a
Segunda Guerra, todavia, vieram colocar em nossas
mãos, por diferentes caminhos, as frotas aéreas que
então operavam em nosso território. E, quando a
Guerra acabou, dois fatos contribuiram para
configurar uma situação inteiramente nova na
Aviação Comercial brasileira.
O primeiro dêsses fatos foi a grande oferta, a
baixo preço, de aeronaves produzidas para fins
militares, mas utilizáveis para o transporte de
passageiros e mercadorias. Isso permitiu uma total
renovação do velho e obsoleto equipamento de que
dispúnhamos, com 10 anos ou mais de uso – e
representou um estímulo para a criação de várias
outras emprêsas de transportes aéreos, cujas linhas
cortaram em tôdas as direções o mapa do Brasil.
O segundo fato a que me referi consistiu no
melhor rendimento econômico dos novos aviões,
representado por maior capacidade de transporte,
maior velocidade, combinadas com um custo
operacional relativamente mais baixo.
Teve inicio, então, uma fase de equilíbrio
econômico aparente das emprêsas brasileiras de
aviação e de uma crescente e promissora utilização
dos serviços aéreos por parte do grande público.
Chegou-se a ter a impressão de que o Brasil
resolvera em definitivo seu problema de
comunicações, pelo menos no que se referia ao
transporte de passageiros através das imensas
distâncias interiores.
Essa impressão não tardou a desvanecer-se.
As dificuldades financeiras de nossas emprêsas
aéreas reapareceram, quando chegou a hora da
reposição das frotas.
Agora, não haveria mais excedentes de guerra
a comprar. A indústria aeronáutica, refletindo o
progresso tecnológico universal nos últimos anos,
passou a oferecer ao mercado, aviões cada vez maio-

res, superequipados e, como não podia deixar de
ser, a preços elevadíssimos.
As emprêsas pequenas, sem, reservas
financeiras, ou apoio bancário, cederam logo.
Aceitaram a imposição das circunstâncias e
transferiram as siglas e o material de vôo a outras
organizações que ainda tinham condições para
resistir e para sobreviver. Houve, então, no País, um
processo intenso de aglutinações e de absorções
sucessivas de emprêsas aéreas, processo êsse que
parece não haver chegado ainda ao fim.
Reúnem-se agora as poucas emprêsas
sobreviventes, tão nossas conhecidas, nessa
Terceira
Conferência
Nacional
de
Aviação
Comercial, e o resultado de seus trabalhos, como
observei no princípio dêste discurso, merece a maior
atenção – porque, pela primeira vez, o próprio Setor
Aeronáutico brasileiro faz sua autocrítica e tenta
equacionar seus problemas.
Os 21 pontos aprovados pela Conferência
refletem o sensato reconhecimento de questões
óbvias – que tornam necessárias e inadiáveis as
soluções indicadas.
Vale a pena repetir aqui, Senhor Presidente, o
texto exato dessas 21 sugestões, assim expressas:
1) Melhorar as condições das pistas de
pouso das localidades servidas pela Rêde de
Integração Nacional permitindo uma operação
regular e segura.
2) Melhorar os aeroportos para permitir a
substituição dos DC-3 e Catalinas por turboélices.
3)
Reestudo
dos
critérios
de
vôo
noturno, tendo em vista o avanço técnico dos novos
aviões.
4) Nova vistoria de tôdas as pistas brasileiras
para uma nova classificação.
5)
Solicitar
ao
DAC,
que,
ao
determinar
a
inclusão
de
determinado
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aeroporto na Rêde de Integração, faça, nesse
momento, uma nova vistoria da pista.
6) Melhorar as estações de passageiros dos
aeroportos internacionais de acôrdo com os novos
conceitos e equipamentos.
Aqui, abro um parêntesis, para dizer que, o
estado do Aeroporto do Galeão é vexatório. O
Galeão exala odores insuportáveis; é desconfortável,
não está à altura do progresso aviatório da Nação
brasileira.
7) Sugerir a participação das emprêsas de
aviação nos estudos de modificações das estações
de passageiros.
8) Equipar os aeroportos internacionais com o
equipamento técnico adequado, acompanhando o
progresso da técnica aeronáutica.
9) Criar áreas especiais para a manutenção de
aeronaves.
10) Serviço de vigilância e proteção às
aeronaves estacionadas ou em pernoite.
11) Limpeza das pistas, onde operam jatos e
turboélices (as turbinas funcionam como aspiradores.
Uma pedra dentro de uma turbina pode causar sérios
prejuízos).
Há aeroportos onde o gado circula e o avião
tem que fazer uma série de vôos, enfrentando os
chamados problemas de aterragem, até que
determinada pessoa entenda que tem de afastar o
animal da pista.
Estou vendo o Senador Celso Ramos balançar
a cabeça, confirmando, com o gesto, que estou
afirmando a pura expressão da verdade.
12) Pontos de suprimento de água para
abastecer as aeronaves.
13) Incineradores ou outros meios para
destinação do lixo retirado dos aviões.

Isso vemos no aeroporto Santos Dumont,
a varredura, dos aviões, os detritos, dando um
aspecto terrível a quem sobe. Não é possível
êsse obsoletismo nos dias atuais, em matéria de
aviação.
14) Esgotos para dejetos retirados dos aviões.
15) Áreas para parqueamento de veículos.
16) Isolamento acústico para as tôrres de
comando (quando um jato acelera sua turbina, os
operadores das tôrres ficam impossibilitados de falar
ou ouvir através do rádio).
17) Disciplina nos pátios de estacionamento,
com pintura das áreas para trânsito de veículos,
passageiros etc....
18) Estudo da utilização de ônibus para
transportar o passageiro da estação até a aeronave
e vice-versa.
Todos os Senadores e Deputados sabem que,
tanto no Aeroporto "Santos Dumont" quanto ao
Aeroporto do Galeão, as aeronaves ficam muito
distantes da estação de embarque. Fico, às vêzes,
com pena do Senador Benedicto Valladares: com
ficha nº 1, S. Ex.ª não consegue acompanhar a
corrida dos seus colegas e embarca em último lugar.
Outros, que não são parlamentares e têm idade
provecta, avançada, quando o funcionário chama:
"Os Senhores passageiros com ficha verde queiram
embarcar no portão tal" também não podem
acompanhar com presteza os demais passageiros. E
às vêzes a aeronave está a cêrca de 300 ou 400
metros. E V. Ex.ª sabe os preconceitos que existem:
em avião de hélice deve-se viajar em último lugar,
em jato deve-se viajar em primeiro lugar. De maneira
que há aquêle atropêlo... No entanto, em países
econômicamente inferiores ao Brasil, os aeroportos
dispõem de ônibus. Cito, por acaso, o de Dacar.

– 493 –
Já nem quero citar o de Lisboa que, mesmo perto da
estação de embarque, distante apenas 20 ou 30
metros, tem ônibus confortáveis.
Aqui, Sr. Presidente, é terrível. Sem se falar
nos dias de chuva, quando a aeronave se distancia
300, 400, quase meio quilômetro da estação de
passageiros. E fica aquêle atropêlo. O funcionário
entrega o guarda-chuva, que é melhor às vêzes
conservar fechado, pois aberto é um campo de
goteiras e quem dêle se serve molha-se ainda mais.
Não se exerce uma vigilância, uma regulamentação
a respeito, e isso tudo tem que ser devidamente
observado.
19) Instalação de pontos de fôrça elétrica nas
áreas de estacionamento.
20) Áreas para a verificação e correção de
bússolas.
21) Estudar a colocação dos "T" de
estacionamento, tendo em vista a influência do vento
nas aeronaves a turbina.
Mas, Sr. Presidente, se essas 21 sugestões
suscitarem
as
providências
imediatas
que
preconizam estarão criadas melhores condições para
a movimentação das aeronaves através do Brasil –
mas, não estará superado o impasse em que se
encontra o transporte aéreo no País.
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com
prazer.
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Com
muita propriedade, Senador Vasconcelos Tôrres,
V. Ex.ª está apreciando as conclusões da
III Conferência sôbre Aviação Comercial e, a
par das conclusões dessa Conferência, faz
considerações de todo procedentes a respeito da
utilidade que a aviação representa para a
comunidade brasileira e do sacrifício que
os tripulantes tiveram para a implantação das

linhas que hoje cobrem pràticamente todo o País. Mas,
eu desejava observar a V. Ex.ª, a par de considerar a
grande utilidade que o avião tem, especialmente para a
Amazônia, onde já se disse, com muito acêrto, que na
Amazônia o avião voa, sobrevoa e povoa, tal a utilidade
que êle tem lá. Mas eu desejava fazer uma observação
sôbre a situação terrìvelmente deficitária das emprêsas,
principalmente das chamadas grandes emprêsas, em
número de três, que não saldam seus compromissos
com o Tesouro Nacional. Sabe V. Ex.ª que as três
principais emprêsas de aviação do Brasil estão
devendo, por empréstimos e avais não honrados, do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na
aquisição de aviões, 70 milhões de dólares, que
correspondem a 300 milhões de cruzeiros novos. E
as emprêsas não pagam êsse débito, apesar de êle
ter ficado estabilizado, por pedido dêles, na taxa do
dólar, à época do empréstimo, o que quer dizer que
a população brasileira é que vai arcar com essa
despesa. E as emprêsas exigem, ainda, novos
equipamentos, não pagam seus débitos, mas
aumentam o preço das passagens. Ora, quando
substituem um DC-3 ou Catalina por avião turboélice,
que é de maior capacidade, mais rápido, leva maior
número de passageiros, à primeira vista, então, o
preço da passagem devia diminuir. Mas, pelo
contrário, quando as emprêsas substituem um DC-3
por outro avião qualquer, melhor, aumentam logo o
preço da passagem. O que está profundamente
errado porque o que se observa, no transporte
rodoviário, por exemplo, é que, quando uma
emprêsa rodoviária moderniza seus equipamentos,
ela baixa o preço de suas passagens. É o que vemos
constantemente no trajeto Rio–São Paulo e em
outros trajetos servidos por emprêsas rodoviárias. As
emprêsas de aviação substituem o equipamento
velho por nôvo, de maior capacidade e aumentam
o preço da passagem. Na região amazônica,
isto está provocando revolta, porque estão substi-
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tuindo os DC-3 por YS-11, de mais capacidade, mais
rápidos, com aumento da passagem, o que, no meu
entender, não se justifica e é uma forma de as
emprêsas desservirem ao grande público. Não lhes
têm faltado o apoio do Govêrno, mas continuam
substituindo equipamento velho por nôvo, aviões
lentos, de menor capacidade, por aviões mais
velozes e de maior capacidade e, no entanto,
continuam aumentando o preço da passagem, o que
é uma exorbitância.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Vou
chegar lá, mas não é só isso. Devem ao Tesouro,
devem ao INPS...
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Têm isenção
tributária.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: –
Descontam dos trabalhadores e não recolhem.
Devem às Companhias de gasolina, devem ao
Tesouro, conforme V. Ex.ª disse e conheço bem êste
assunto. Aqui sintetizaria, numa frase: as
companhias de aviação estão em péssima situação
financeira e os donos das companhias de aviação
em ótima situação econômica.
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Então, é um fato
a ser investigado.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: –
Exatamente, é um fato a ser investigado e eu queria
relembrar ao Senado que, antes, – aliás contra a
minha vontade – os Senadores e os Deputados
tinham franquia nos transportes aéreos e os
jornalistas gozavam do desconto de 50%.
O Govêrno Castello Branco resolveu abolir
êsse privilégio. Achei que foi acertado. Mas, acontece
que, em seguida, foi feito um cálculo a respeito de
quanto Senadores, Deputados e jornalistas gastavam
em passagens aéreas e, na época, isto foi avaliado
em cêrca de três bilhões de cruzeiros velhos. O
próprio Presidente Castello Branco enviou mensagem
ao Congresso para abertura de um crédito especial a
fim de atender a essas necessidades.
Sr.
Presidente,
vigilante
como
eu
sou sempre, aqui em Brasília, procurando

honrar o meu mandato, pretendi que esses
três bilhões de cruzeiros velhos fôssem
descontados da subvenção que as companhias
aéreas recebem. Nada mais claro, porque o meu
argumento qualquer um alcançaria. Com o ato do
falecido
Presidente
Castello
Branco,
as
companhias que se beneficiavam com êsse
pagamento, em vez de lucrar três bilhões de
cruzeiros, passavam a lucrar seis bilhões, porque,
espontâneamente,
haviam
oferecido
essas
passagens no valor de três bilhões de cruzeiros e,
agora, tinham mais o pagamento que o Senado e a
Câmara iriam fazer através da cobertura do crédito
especial.
Sr. Presidente, V. Ex.ª sabe que quando se
mexe com a aviação e a indústria automobilística
surge aquele silêncio enorme. E só a "Hora do
Brasil" que fala e, mesmo assim, em poucos
minutos. No entanto, surgiu a oportunidade e
apresentei emenda solicitando que essa verba fôsse
destinada ao reaparelhamento da nossa Fôrça Aérea
Militar.
Acabei perdendo a batalha. Perdi a batalha,
mas varri a testada.
Quero dizer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que
essas três ou quatro companhias – e, agora, estão
surgindo outras – vivem dêsses favores. São
altamente deficitárias, porque não honram os seus
compromissos. Entretanto – esta não é a hora,
porque êste meu discurso, hoje, é apenas para
focalizar êstes aspectos da reunião, porque os achei
muito oportunos – se V. Ex.ª quiser saber o que se
investe em publicidade, em banquetes, em relações
públicas, verificará que é quase um absurdo. O
americano – tive a oportunidade de ver – fica bôbo,
atônito, quando se diz que o melhor tratamento é o
da VARIG.
Realmente, não discuto, mas os americanos
têm um padrão sério no transporte aéreo. O
nosso, Sr. Presidente, começa pela champanha
que não é nacional, mas francesa, a mais legítima
que possa existir e o uísque que se bebe, é o
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que bem se deseja. É um luxo asiático a bordo, e à
custa de quem?
Tenho visitado a América do Norte e países da
Europa, onde a VARIG penetra agora, após a luta
incruenta contra a PANAIR – êste é um capítulo que
contaremos mais tarde, porque achei a maior
injustiça fechar a PANAIR, que estava igualzinha a
VARIG, em matéria de dívidas para com o Govêrno.
Ouço americano falar: "Como é que vocês são
pobres? Como é que querem auxílio da Aliança para
o Progresso e do Banco Internacional? Os nossos
compatriotas preferem viajar só pela VARIG".
"Que pobreza é essa? Que Baixada
Fluminense é essa? Que Amazônia é essa? Vocês
vêm aqui e trazem o que há de melhor!"
V. Ex.ª, nobre Senador, sabe que nem na AIR
FRANCE é assim; a TAP, do velho Portugal, não é
assim, os aviões das companhias inglêsa, sueca,
holandesa ou dinamarquesa não são assim. Já não
quero referir-me aos russos, Sr. Presidente, porque,
segundo tenho lido em AVIATION WEEK e em
literatura especializada, em avião russo, o
passageiro ou turista passa fome. É a propaganda
prévia que êles fazem. De maneira que ninguém
quer viajar em seus aviões porque "é o fim
da picada" – perdoe-me V. Ex.ª, Sr. Presidente, a
frase.
Mas, como ia eu dizendo, o tratamento nas
outras companhias competitivas, em nenhuma delas,
excede ao da VARIG.
E que dinheiro é êsse, senão o dinheiro do
povo
brasileiro,
através
dos
estímulos,
financiamentos, e avais que não são honrados
O SR. DESIRÉ GUARANI: – E as subvenções
pagas!
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Exato. E
as subvenções pagas. E V. Ex.ª não sabe, Ah!
aprendi, Senador Desiré Guarani, que só há uma
maneira de receber subvenção neste País: uma irmã

de caridade ou um padre são destinados para isso,
vão para as portas do Ministério e ficam seis dias,
que seja, e o encarregado de pagar a subvenção não
pode mais ver e, aí, paga a subvenção. É a
pertinácia. Mas a companhia de aviação, essa, tenho
a impressão de que ultrapassa a freira e o padre
porque freira e padre não podem ir a boite ou ao
golden room dos restaurantes de luxo. E êles têm um
serviço de relações públicas. Aliás, esta palavra está
muito desmoralizada. Nos Estados Unidos, em
relação à VARIG, êles falam civic-relations que é um
sentido de deturpação da palavra de relações
públicas maravilhoso, porque justamente dá a
dimensão daquilo que se consegue fazer através
daquele mundo maravilhoso, Sr. Presidente, que a
gente vê na televisão, no jornal, na imprensa.
Êsse Brasil pobre, êsse Brasil miserável! V.
Ex.ª vá aqui no Hotel Nacional, na Galeria do Hotel
Nacional, ou então, na W-3, apanhe e faça uma
comparação. Existem impressos da PANAM, da
TWA, da AIR FRANCE, e veja o catálogo, os
horários e o papel dêles e, veja o da VARIG. O
nosso é até cheiroso, é um papel mandado fazer
fora. De brasileiro só tem mesmo o nome, VARIG, e,
assim mesmo, não se fala VARIG, porque fora é
VEIRIG AIRLINES. Estou falando da VARIG
internacional e que não deixa, por exemplo, que a
VASP entre no mercado competitivo. A própria
Cruzeiro do Sul sofre esta concorrência.
Por outro lado, estas emprêsas também têm
seus defeitos, o cumprimento de horários etc. Nós
somos veteranos em questão de voar e, portanto,
tudo que estou falando não tem nada de exagêro,
representa a realidade. Essas dívidas acumuladas
entretanto, nós nos damos ao luxo – temos a nossa
aviação.
E
aqui
desejo
alertar,
pelo
aparte
de V. Ex.ª, ao Brasil que nós, para o lado
exterior, temos êsse luxo todo e, para o
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lado interior, temos máquinas voadoras obsoletas,
antigas e eu, Sr. Presidente, não confio muito na
manutenção. Tenho a impressão de que, cada hora
que voamos, é Nosso Senhor Jesus Cristo quem
segura o avião. Nós vamos realmente protegidos
porque se vê cada coisa! Avião fora de horário,
sujeira, salvando-se, apenas, o acolhimento da
tripulação brasileira, isso sim, muito bom, dos
comandantes, dos pilotos, dos engenheiros de vôo,
dos mecânicos, e aqui ressaltaria êsses anjos do ar
que são as comissárias de bordo, as aeromoças que
dão coragem aos passageiros mais fracos e que
representam
justamente
essa
sensibilidade,
demonstrando que, aí sim, o Brasil, nesta parte,
pode se avantajar no terreno da competição. Mas
não quero ir além porque há problemas de infraestrutura de vôo que conheço bem, em muitos
detalhes e não quero esgotar, no dia de hoje, porque
tudo isto me vem do conhecimento que hauri
quando, ainda no Palácio Tiradentes, tive a
oportunidade de participar de uma comissão
parlamentar de inquérito para apurar a crise da
aviação comercial brasileira, no tempo em que as
CPIs ainda funcionavam:
Porque, hoje, Sr. Presidente, há uma inflação
de CPIs. Se se fala em CPI, quem vai ser
investigado fica tranqüilo, ou vem fazer um
vedetismo e se saí muito bem. E, depois: "foi ouvido
o senhor diretor Fulano de tal etc." No dia seguinte, o
jornal publica o depoimento; a CPI nãp aparece.
Hoje, há um número elevado de CPls. Está
mais desvalorizado do que o próprio cruzeiro.
Infelizmente, porque deveria ser um órgão
sindicante para colaborar no sentido da solução de
todos os problemas. E, inclusive, é uma ameaça
para o parlamentar, seja Senador ou Deputado
Federal, que sempre se aborrece. Eu mesmo já
ouvi, quando o avião atrasa: "Vou pedir uma CPI
sôbre o atraso do avião"! O funcionário, muitas
vêzes, não sabe o que é CPI, pensa que

é DOPS, SNI, então fica apavorado. A CPI, hoje, é a
melhor maneira de acobertar – todos sabem. Mas
devo fazer exceção: não como algumas CPIs que se
têm realizado na Câmara e no Senado, algumas
levantando mesmo dados impressionantes. Mas, de
modo geral, a CPI vem debaixo da descrença que
existe no País, quando, sendo um órgão sindicante
parlamentar, deveria ser respeitada, para ir até o
fim e determinar fatos que motivaram a sua
constituição.
Mas vou encerrar, Sr. Presidente, pois estou
vendo V. Ex.ª, da "tôrre" da Presidência – falando na
linguagem da aviação – fazer sinal para que eu "saia
do ar" e faça "aterrissagem". Vou "aterrissar" com o
encerramento destas conclusões.
(Lendo.)
A questão fundamental, ao que parece, não
teve o tratamento que merecia ter recebido, Senhor
Presidente.
No estudo que serviu de base aos debates,
disseram os técnicos estar havendo, anualmente,
uma oferta superior a quatro milhões de lugares,
consideradas apenas as frotas de jato puro e
turboélice, enquanto a demanda média no último
qüinqüênio não atingiu sequer a 2 milhões de
passageiros.
Ràpidamente, Srs. Senadores, o Brasil talvez
seja o único País do mundo que tem todos os tipos
de aviões.
V. Ex.ª consulte na América, na Europa, na
África, na Ásia. Todos procuram unificar o
equipamento. Aqui temos o Boeing 707, o Boeing
737. Temos o Douglas DC-8. Temos o Coronado, 3
Coronados; o Caravelle, o Viscount; o Avro; o One
Eleven, temos o YS-11, que V. Ex.ª falou. Temos o
Electra II. Temos o Curtis Comandar. Temos
Douglas. Enfim, temos tôdas as marcas possíveis,
quando a unificação do equipamento é uma
batalha que se trava em todo o mundo. As
Companhias de navegação são unificadas em
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determinado tipo. Agora temos o Dart Herald. O amigo
Senador Attílio Fontana não está aqui. Se estivesse
explicaria porque temos Dart Herald. Temos o
Hirondelle, o Andorinha da Paraense Transportes
Aéreos, com a qual se faz um trocadilho. A Paraense
Transportes Aéreos tem a sigla PTA, e já se diz que
significa: "Pobre também avoa". Porque, para
competir com as outras companhias, fazem crédito,
cobram as entradas e não cobram depois, justamente
para criar um problema no mercado de aviação que
vai degenerar, parece-me, em crise grave.
Mas, vou encerrar, Sr. Presidente.
(Lendo.)
Há, pois, uma enorme capacidade ociosa nos
aviões de passageiros que cruzam nossos céus. Isso é,
não apenas um ônus pesadíssimo para as emprêsas a
que pertencem êsses aparelhos – como é um
desperdício para o País, obrigado a despender divisas
escassas com o fim de importar peças e combustível.
Em segundo lugar, quatro das cinco emprêsas
que operam no Brasil têm frotas heterogêneas. O
que vem a significar que cada tipo de avião existente
implica na imobilização de uma parcela equivalente a
30% de seu valor, para assegurar os indispensáveis
estoques disponíveis de peças sobressalentes. Cada
modêlo de avião exige, outrossim, um serviço de
manutenção não utilizável pelos demais.
A duplicidade de serviços comepa, pois, a
existir, dentro de cada emprêsa e existe, de uma
forma ainda mais chocante, no âmbito interempresarial.
Em quase todos os mais importantes
aeroportos brasileiros são vistas, lado a lado, quatro
ou cinco construções abrigando oficinas de
manutenção, para material de vôo, cada uma com as
suas máquinas e a sua equipe humana exclusiva.
Uma das sugestões feitas, durante a
Conferência,
para
a
diminuição
dos
custos
operacionais,
referiu-se
à
imedia-

ta unificação dêsses serviços de base, pois a
sugestão foi repelida; acham os dirigentes das
emprêsas que isso abriria caminho à fusão das
próprias emprêsas – e a etapa seguinte, nesse rumo,
bem poderia ser o estabelecimento do monopólio
estatal.
Senhor Presidente. Não estou defendendo, em
princípio, a conveniência dêsse monopólio. Acho, de
outro lado, compreensível que as emprêsas aéreas
de capital privado existentes em nosso País queiram
preservar suas situações, atuais, seus lucros, seus
cargos de diretoria... Está na lógica dos
comportamentos
humanos
que
elas
assim
procedam...
Mas, o que esperamos, o que o Brasil espera
– é que uma simples posição doutrinária a favor da
concorrência e da livre emprêsa; é que uma
silenciosa resistência de grupos que não desejam
abrir mão do lugar que ocupam na ordem das coisas,
venha eliminar a consideração de alternativas que
poderiam – estou apenas no inseguro terreno da
hipótese – viabilizar a solução final de um magno
problema brasileiro.
As altas tarifas cobradas pelos nossos
serviços
aéreos,
tornando-os
pràticamente
inacessíveis à classe média... A circunstância de
êsse fato estar ligado em parte, à irracionalidade das
emprêsas, que gastam muito e gastam mal... A
necessidade de o povo brasileiro poder contar com
um transporte aéreo seguro e de custo razoável para
o usuário... Tudo isso, direi eu, Senhor Presidente,
com importância básica para o País, e deve o Poder
Executivo,
no
meu
entender,
aproveitar
imediatamente o acervo dêsses estudos e dessas
conclusões da Conferência há pouco encerrada
para, partindo dêles, embora sem subordinar-se a
êles, formular uma política objetiva, garantidora
de perfeita funcionalidade dos transportes aéreos
civis no Brasil. Sem o que, acrescento, estará
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em perigo o processo da integração nacional.
É o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra, como Líder do Partido, o nobre Sr.
Senador Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANNA (como líder – sem
revisão do orador.): – Senhor Presidente, fomos,
hoje pela manhã, à Universidade de Brasília, o que
está na tribuna e os Srs. Senadores Edmundo Levi e
Argemiro de Figueiredo.
Cientificados dos graves acontecimentos que
ali se processavam, onde a violência imperava
soberanamente,
partimos
para
aquêle
estabelecimento de ensino superior, para aquela
Universidade, e chegamos no momento em que
centenas de alunos e alguns professôres eram
levados para uma espécie de campo de
concentração, com as mãos sôbre a cabeça ou,
então, em tôrno do pescoço.
A impressão que nós tivemos foi a mais
dolorosa possível. A indignação, Sr. Presidente, de
pronto, se apossou de todos nós.
Ali encontramos diversos Deputados Federais,
inclusive alguns da ARENA. Todos verificaram,
então, violências que se praticavam num País cujos
chefes se proclamam defensores de uma genuína e
autêntica democracia.
Sr. Presidente e nobres Senadores, em dado
momento, quando pedíamos explicações sôbre os
motivos que teriam levado a Polícia à invasão, não
sòmente do "Campus" da Universidade, mas das
salas onde se realizavam as aulas costumeiras,
chamou-nos a atenção um cidadão que estava
sendo levado, à fôrça, debatendo-se e protestando.
Tratava-se de um Deputado Federal, espancado
violentamente, tendo ao lado um jovem de
menoridade que também era espancado.

O Deputado Santilli Sobrinho, pelo Estado de
São Paulo, protestava em altos brados: "Vocês
espancam
Deputado
Federal!
Protesto!"
Imediatamente, foi êle cercado e lhe foi dada voz de
prisão. Nesse momento, homens públicos conhecidos
neste País, não tolerando mais tais cenas de
violência, partiram ao encontro do Deputado.
Surgiram, então, protestos os mais veementes, da
parte dêsses representantes do povo e dos Estados.
Eram Deputados e Senadores os que protestavam,
sem nenhuma discrepância, solidarizando-se com o
Deputado Federal, que estava sendo espancado e
levado para a viatura que o iria conduzir à prisão,
foram, também, cercados e receberam ordem de
prisão. Então, partindo dêsse bravo Senador que é
Argemiro de Figueiredo, ouviu-se uma voz que é a
voz de quem tem autoridade para protestar: "Êstes
Deputados só irão presos se nós também formos", e
não iremos, senão pela violência. E não houve um só
que tivesse silenciado. Todos se juntaram e um
dêles falou: "Os Senhores sabem o que estão
fazendo? A loucura que estão praticando, que isto é
um atentado aos representantes do povo do Brasil e
dos Estados desta República? Não é possível que,
da parte do Sr. Ministro do Exército, do Sr. Ministro
da Justiça, haja acolhida para uma atitude de
violência como esta que se perpetra nesse instante."
E chega um Major, e as vozes continuam, e é
relaxada a ordem de prisão. E, por aí, os Srs.
Senadores verificarão o grau de exaltação que havia.
O Senador Argemiro de Figueiredo, com um
filho que já se encontrava naquele campo de
concentração improvisado e que, posteriormente, foi
libertado. O Deputado Manoel Almeida, da ARENA,
com um filho que se encontrava naquele campo
improvisado de concentração e que, afinal, foi prêso
e levado para lugar que ignoramos.
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Foi quando, não sabendo nós com quem nos
entendermos, chegou um Oficial de patente superior,
o General Dionísio do Nascimento, Chefe da Divisão
de Operações da Polícia Federal, que nos pediu para
que nós o acompanhássemos a fim de que
tivéssemos uma conversa mais íntima, quando êle
nos daria explicações sôbre os acontecimentos. E,
então, um grupo ficou com os estudantes; outro
grupo de Deputados e Senadores seguiu com êsse
oficial superior do Exército brasileiro. E então, Srs.
Senadores, ouvimos que há cêrca de duas semanas
o DOPS insistia junto ao Magnífico Reitor da
Universidade de Brasília, para que essa autoridade
do ensino superior informasse se era verdade que ali
na Universidade estavam diversos estudantes com
ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça;
porque, a Polícia Federal, tendo que cumprir tal
ordem, queria prender os estudantes, e que o DOPS
esperara duas semanas sem qualquer resposta da
Reitoria da Universidade de Brasília. Até que, ontem,
é editado e distribuído um Boletim subversivo,
editado na Gráfica da Universidade de Brasília, com
a autorização expressa de um dos Chefes da
Administração daquela Universidade e, como num
parêntese, êsse General nos dizia – foi com surprêsa
e indignação que nós verificamos a maneira como se
estavam conduzindo o Reitor e a alta administração
da Universidade de Brasília.
Nós ficamos sem entender: o Magnífico Reitor,
segundo se proclama por tôda parte, é elemento da
mais alta confiança, principalmente do Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, o Deputado
Federal Rondon Pacheco. É o professor Caio
Benjamim Dias. Os Chefes, os Diretores da
Universidade, pessoas da sua absoluta confiança.
Então, êles é que estavam protegendo os estudantes
"subversivos" – eu ponho a palavra subversivo entre
aspas – protegendo os estudantes com prisão preven-

tiva decretada, acolhendo-os e protegendo-os e
assegurando-lhes o direito à liberdade, mesmo com
ordem de prisão preventiva decretada!
Nós é que estávamos surpreendidos em
virtude do Boletim subversivo editado na Gráfica da
Universidade, com autorização da administração
daquela mesma Universidade e com provas
suficientes da existência dos estudantes que eram
procurados pelas autoridades policiais. Então,
enviaram choques da DOPS para prender os
estudantes.
Um Deputado da ARENA, um homem, culto,
cujo nome me foge agora, aproxima-se: "General,
isto não pode, não deve acontecer. Eu sou Bacharel
em Direito, sou governista, não me sinto bem diante
de tudo isto a que estou assistindo. Sabemos que
dezenas de estudantes estão sendo presos. Ali se
encontram cêrca de 300 a 400 estudantes, cercados
naquela área, também cercada de arame. Que o
senhor determine a prisão dos estudantes com
prisão preventiva decretada, admite-se. Eu admito,
General. Mas, a prisão dêsses outros jovens, por
quê?" Levantou-se o General: "Vou determinar que
se soltem todos os estudantes, ficando apenas
aquêles que estão com prisão preventiva decretada."
Mas, desde já, informo que, parece, não foram
todos êles encontrados na Universidade. Depois nós
fomos informados de que apenas um, o estudante
Honestino Guimarães, é que havia sido encontrado e
prêso. Um ou dois, mas êste, com certeza. O
Deputado Brito Velho, da ARENA do Rio Grande do
Sul, médico, chegava e dizia ao General: "Como
médico, eu lhe peço, General, autorize a saída de
dois estudantes que eu atendi, um dos quais, tenho a
impressão, perdeu, momentâneamente a razão. Está
fora de si. Precisa ser internado imediatamente e o
outro foi muito maltratado, está ferido e êles
precisam ser internados de pronto".
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Demoramos cêrca de uma hora, até que foi
autorizada a saída dêsses dois rapazes que devem
estar, a estas horas, internados. Já se sabia, na
Universidade, que um estudante se encontrava
hospitalizado e estava à morte. E, agora, há poucos
instantes, soubemos que Valdemar Alves da Silva
acaba de falecer. Não resistiu. A bala que lhe
perfurou o crâneo, destruiu-lhe a vida.
Fomos ao Chefe de Polícia do Distrito Federal.
Comunicou-se com quem de direito, e declarou-nos: –
"Só se encontra prêsa uma professôra porque
desacatou a Polícia, naquele instante. Ela declarou à
polícia, no campus da Universidade, que seu desejo
era vomitar na cara dos policiais. E, por êsse desacato,
foi prêsa, está sendo inquirida e, ao certo, não vai
permanecer. Mas nenhum estudante se encontra prêso
pela Polícia do Distrito Federal. Se presos estão – e
o Deputado Martins Rodrigues apresentava uma lista
de uns quinze – devem estar à disposição do DOPS
e devem ter sido presos pelo DOPS."
Sr. Presidente, fomos para uma das salas da
Universidade
e,
ali,
reuniram-se
inúmeros
professôres e diversos alunos. Não queríamos, no
momento, por motivos óbvios, ouvir os alunos. Não
desejávamos, sequer, comprometê-los. E, então,
ouvimos o depoimento de uns dez professôres: um
professor
de
Direito
Internacional
Privado,
professôres de Medicina, professôres de Línguas, e
a voz era unânime. Todos êles, que foram, ali,
pegados de surprêsa por nós, davam, em palavras
diferentes, o mesmo depoimento:
"Cêrca de dez horas, estávamos proferindo
a nossa aula, quando fomos surpreendidos com
tiros. Procuramos saber o que havia, e verificamos
que eram elementos do DOPS, muitos dêles
vestidos à paisana, alguns, até, com aquêles
chapéus de couro, que se usam, no Nordeste,
à cabeça, que intimavam a saída dos

alunos das salas de aulas. Nós perguntávamos o
que havia: por que aquela violência se estava
processando? E, então, a resposta eram bombas de
gás lacrimogênio que êles jogavam dentro das salas
onde as aulas eram ministradas, para que os alunos
e professôres saíssem, e fôssem presos ou fôssem
massacrados. Quando êles demoravam a sair,
então, ao invés de bombas de gás lacrimogênio,
eram balas."
E alguns professôres diziam:
"E atiravam de pontaria. Era alguma coisa
preparada, alguma coisa organizada."
Estou com o depoimento, que eu tomei, de
cada um dêles, e que fui escrevendo, quando êles
iam relatando os acontecimentos àquela comissão
de Senadores e de Deputados.
E o caso do veículo militar que foi incendiado?
Havia professôres nas imediações, e êles, então,
contam:
"Três viaturas do DOPS param: um sargento,
acompanhado de dois ou três soldados ou elementos
do DOPS, procuram o responsável pela
Universidade, e conversam com êle. E saem, e vão
efetuar a prisão do estudante Honestino Guimarães
e doutro, cujo nome me falha agora. Os outros
conseguiram saltar pela janela. O Honestino foi
prêso e os estudantes passaram a gritar: "Honestino
foi prêso! Honestino foi prêso!"
E estava uma viatura do DOPS cheia
de policiais. Num dado momento, êles, segundo
os professôres, que atiravam da viatura, deixam
a viatura, e saem. Os estudantes partiram.
Era a única maneira de revelarem o seu
inconformismo, e incendiaram a viatura. E, então,
voltam-se em fúria os policiais, e de cassetetes,
de revólveres, êles partem contra os es-

– 501 –
tudantes, que foram sendo levados para um
determinado ponto.
E a saída dos estudantes das outras aulas,
daqueles outros prédios da Universidade, também
tinha como objetivo, segundo depoimento dos
professôres que assistiram aos acontecimentos, leválos para um determinado ponto, como se se
processasse uma operação militar, alguma coisa bem
organizada. E a violência foi algo de inominável."
Eu vi homens experientes chorando de raiva e
de revolta. Eu vi professôres, alguns dos quais
apresentados como se fôssem revolucionários,
abertamente rebelados, revoltados. E, ainda agora,
nobres Srs. Senadores, não entendo, primeiro, as
palavras do General Dionísio, do Nascimento, que,
em dado momento, chegou a dizer que era tão
estranha a atitude do Reitor, que êle considerava
aquela atitude como uma prova da sua – uma
palavra que quer dizer isto mesmo: "desídia" ou,
colaboração com aquêles que eram subversivos, que
queriam a subversão da ordem. Sim; a palavra foi
co-responsabilidade.
Sr. Presidente, não quero dramatizar nem
desejo demorar-me na tribuna.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR AURÉLIO VIANNA: – Estou tomando
uma atitude, para alguns estranha, mas, para mim,
não o é.
Na hora de cada qual revelar o que é, cada
qual revele.
Com grande prazer, dou o aparte a V. Ex.ª.
O SR. MEM DE SÁ: – Eu queria dizer a V.
Ex.ª que pertenço à ARENA e que, portanto, apóio o
Govêrno, mas preciso acrescentar que, desde a
idade de 17 anos – e, agora, tenho 63 – participo da
atividade política. Aos 17 anos, quase tôdas as
noites, em Pôrto Alegre, havia um famoso piquête da
brigada militar, que dissolvia reunião dos ele-

mentos da Oposição a que eu pertencia.
Independente disso, mesmo que eu não tivesse êsse
passado de lutas contra a violência, pela minha
formação moral e religiosa, teria de condenar tôda e
qualquer violência, como condeno. O que, pelo que
se sabe, ocorreu, hoje de manhã, na Universidade
de Brasília, mais do que violência, o que houve foi
estupidez. O País estava em calma, a mocidade
estava em calma, não havia agitação nas ruas,
portanto, Sr. Senador Líder do MDB, como arenista,
como homem de um passado de lutas contra a
violência, por formação religiosa, moral, filosófica e
política condeno tôda violência, tôda brutalidade,
tôda a estupidez perpetrada contra os estudantes.
Desta forma, o Brasil, ao invés de reprimir o que
precisa de ser reprimido, estimula, incentiva, dá
fôrças aos elementos que, tanto na extremaesquerda, como na extrema-direita, querem a
subversão da ordem para a implantação de um
regime extralegal. Era o que tinha a dizer,
solidarizando-me com o protesto que V. Ex.ª faz.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – São sempre bem
aceitas as intervenções de V. Ex.ª e não faltou o
Estado de V. Ex.ª naquele episódio. O
comportamento do Deputado Brito Velho foi algo que
dignifica, que honra o Parlamento nacional.
Não faço exceções de quantos Senadores e
Deputados ali se encontravam, dos dois únicos
partidos existentes no Brasil, mas, nobre Senador
Mem de Sá, a fúria era tamanha que êles passaram
a depredar os laboratórios. Aparelhos dos mais
modernos, recém-adquiridos pelo Brasil, custosos,
caríssimos,
foram
arrebentados,
como
se
volvêssemos à época do vandalismo. Não eram
apenas as pessoas, eram também os objetos, as
coisas, os instrumentos que promovem tecnologia e
desenvolvimento científico.
O
magnífico
Reitor
estava
ausente.
Informaram-nos
que,
há
quatro
meses,
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não há Vice-Reitor na Universidade de Brasília. Há
alguém que responde pelo Reitor quando está
ausente. Quem é êsse alguém?
Está aqui, em palavras singelas, simples, a
tradução do que ouvimos dos professores que nos
falaram durante mais de uma hora, expondo o que
êles tinham presenciado. O Deputado Almirante
Amaral Peixoto voltou do prédio onde se deu o
assassinio do estudante, o ferimento que o levou à
morte, revoltado, indignado. Também vi o sangue
daquele jovem manchando aquela parede. Não há
explicação que explique, mas eu estou com o
Senador Mem de Sá, há um processo geral contra o
que resta de democracia neste País. Os pescadores
das águas turvas querem implantar em definitivo
uma ditadura – sejamos claros – neste País.
Inexplicável o que aconteceu, hoje pela
manhã, é inaceitável a explicação que nos é dada.
Levantamos e protestamos. Não há inligência
na maneira como se processam êstes atos, que se
praticam êstes atos.
Preciso firmar, que neste instante, não está
falando o Líder do MDB: é um Senador Federal que
tem certeza de que nenhum membro desta Casa
daria ou dará apoio a atos desdourosos que
maculam a democracia, que desencantam e enchem
a alma do jovem, principalmente do jovem, de
desespêro,
de
angústia,
de
profundíssima
indignação, a tal ponto que êles podem ir para a
atuação desesperada.
Eu, infelizmente, não tenho ainda o meu
filho na Universidade mas ali me encontrava
como se meu filho ali estivesse, porque cada
jovem daqueles é a imagem de cada filho que nós
temos.
Sr. Presidente, desejo sinceramente que, se
o Presidente da República brasileira quer
mesmo preservar, desenvolver, aperfeiçoar a
democracia neste País, aí está o momento de proválo, apurando e punindo os responsáveis por atos

que levam à indignação não-semente o Brasil como
o mundo inteiro, aquêle mundo que pensa em têrmos
de democracia, em têrmos de liberdade, em têrmos
de justiça e em têrmos de direito. (Palmas. Muito
bem!)
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr.
Presidente, peço a palavra na qualidade de Líder do
Govêrno.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Tem a palavra o Senador Petrônio Portela.
O SR. PETRÔNIO PORTELA (como líder da
Maioria – sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, bem haja a serenidade
em meio ao tumulto; bem haja uma afirmação a mais
que faz um homem público, dêste Plenário da
Câmara Alta do País, o eminente e ilustre Senador
Aurélio Vianna, que, despido de paixão partidária,
presta um depoimento e traz uma versão que, se
pode ser objeto de discordância da nessa parte,
constitui, todavia, Sr. Presidente, um ponto sôbre o
qual devemos travar o bom e fecundo diálogo
democrático. V. Ex.ª, Sr. Senador Aurélio Vianna,
uma vez mais fêz jus ao crescente respeito que lhe
voto pela atitude de imperturbável bom-senso que
lhe marca a vida pública e lhe caracteriza a atuação
parlamentar.
Bem haja também, Sr. Presidente, o grito de
rebeldia do ilustre Senador Mem de Sá, meu
companheiro de bancada, que expressa, não seu
ponto de vista pessoal, não sua posição política,
alimentada nas lutas extraordinárias de um povo que
é exemplo para o Brasil – o gaúcho –, mas
representa a lúcida e igualmente desapaixonada
posição
partidária
que,
neste
momento,
humildemente externo.
Sr. Presidente, nunca estaríamos aqui para
defender a violência, seja ela de poderosos contra os
fracos, seja ela das minorias em desespêro em
busca do caos. Queremos a manutenção da ordem
jurídica sob a égide da Constituição – que
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muitos negam –, a fim de que possamos construir, à
base do diálogo, das discussões fecundas, o Brasil
de amanhã, que inelutàvelmente será entregue às
responsabilidades dos mais novos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, muito me
alentou a narrativa do ilustre representante da
Oposição, porque a uma conclusão inafastável
chegamos: excessos policiais houve, e nós os
condenamos. Atitude de policiais, que noutras partes
do mundo ocorrem, aqui também se verificaram,
neste dia trágico, contra jovens não comprometidos
com a subversão.
Mas, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, chegamos
a outra conclusão, também irretorquível: a de que não é
de inspiração do Govêrno a ação liberticida, eis que, da
autoridade servindo na Universidade, o Magnífico Reitor,
há demonstração, como bem disse o ilustre Senador
Aurélio Vianna, tachada por autoridade militar de
desidiosa, frente a atividades subversivas de estudantes.
Há, por conseguinte, um espírito ultraliberal, talvez, não
sei ao certo, contra-indicado, pela falta de energia, para,
dentro dos moldes democráticos, conter os excessos
naturais da juventude.
Mas, Sr. Presidente, enquanto o tumulto se
fazia nos escalões menores, exatamente nesses
escalões que encontramos em tôdas as partes do
mundo e se localizam, exatamente, no seio das
polícias civis, houve, em seguida, o diálogo de
homens de responsabilidade, diálogo travado com o
ilustre General Dionísio do Nascimento, que se
ateve, rigorosamente, ao estrito limite da lei:
soltaremos os estudantes contra quem não pesam
ordens da Justiça; soltaremos os estudantes que,
eventualmente,
aqui
se
encontravam
e
demonstraram apenas, como é natural, solidariedade
àqueles que eram capturados pela Polícia.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
nada mais demonstrativo da isenção do
Govêrno.
Nada
mais
comprobatório
de

que as autoridades responsáveis pela tranqüilidade
pública não querem a baderna, repelem a violência;
querem, sim, o diálogo democrático com os homens
de bem dêste País, com os homens que tenham
mensagem a oferecer, homens que possam,
também, dar o exemplo – como ainda há pouco o
fêz, em têrmos magistrais, o ilustre Senador Aurélio
Vianna, sem exclusão dos estudantes.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho
dúvidas de que, quem atende aos reclamos da
juventude, quem, sensível aos clamores do País,
determinou a reforma universitária e a promove de
forma acelerada, há de repelir os excessos dos que,
donos da fôrça, a utilizam contra o direito e contra a
liberdade.
Estou certo, Sr. Presidente, de que
providências sérias hão de ser tomadas, no sentido
de repelir os abusos daqueles que não sabem
cumprir o dever, porque não é desservindo o
Govêrno e descumprindo a lei que se há de cumprir
a missão de mantenedores da ordem.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cumpro o
dever de, neste ensejo, sem entrar no mérito das
eventualidades aqui transmitidas a êste Plenário, de
forma exemplarmente serena, pelo ilustre Líder da
Oposição, pois serão ainda apuradas, dar à Casa a
versão que as autoridades policiais transmitiram em
relatório ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça,
Professor Gama e Silva.
(Lê.)
"Informes há pouco chegados do oficial
encarregado das diligências na Universidade de
Brasília atestam que os estudantes, após cessada a
reação, foram conduzidos à quadra de basquete, a
fim de serem triados e para imediata liberação dos
não-compromissados.
Começaram a chegar, na ocasião, diversos
Deputados, entre os quais, os Senhores Mário
Covas, Celestino da Silveira e David Lerer.

– 504 –
As referidas autoridades foram imediatamente
cientificadas que a Polícia Federal cumpria
mandados de prisão expedidos pela 4ª Auditoria da
Justiça Militar contra os seguintes elementos
subversivos homiziados naquela Universidade."
Citam-se 5 nomes.
(Lê.)
"Conforme orientação dada por essa DireçãoGeral ao oficial encarregado, todo o elemento que
tentasse impedir ou dificultar a ação da autoridade
federal deveria ser prêso em flagrante.
Constatou-se que o Deputado David Lerer
pulara a cêrca, passando para o interior da
quadra de basquete e que, misturando-se aos
estudantes, interferia na triagem que se realizava,
fazendo comícios com os velhos chavões,
largamente mal empregados de "liberdade",
"democracia" etc. O oficial encarregado da
diligência ligou-se então com o Senhor Deputado,
convidando-o a sair da área e notificando-o da
interferência prejudicial ao bom andamento da
triagem. A referida autoridade recusou-se com
veemência, tendo sido então retirado de dentro
da quadra.
Logo após, os demais Deputados presentes
fizeram um cêrco em tôrno do Senhor
David Lerer, que reagia à determinação da
autoridade federal, declarando-se solidários com
o mesmo.
Refletiu-se tal atitude nos estudantes dentro
da quadra, que reiniciaram a opor resistência. Para
contornar a situação, os Senhores Deputados foram
convidados a comparecer à sede do Departamento
de
Polícia
Federal,
onde
receberiam
os
esclarecimentos necessários, afirmando que "só
iriam arrastados".

Para lá foi enviado um oficial da Direção-Geral
que recebeu dos Deputados a seguinte proposta: os
estudantes que estivessem presos em flagrante
continuariam presos, originando-se os inquéritos,
processos etc. e não seriam efetuadas mais prisões.
Nosso oficial esclareceu que a Polícia Federal
apenas cumpria mandado de prisão para cinco
elementos (acima citados) e que para isso estava
sendo feita a triagem, após o que os agentes
federais se retirariam.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis a versão que,
evidentemente, será, também, examinada em inquérito
regular e competente pelas autoridades superiores do
País. Mas não devo sair desta tribuna no momento em
que bem evidenciada fica a posição do Govêrno Federal,
contrária à violência e contrária aos atos liberticidas; não
quero sair sem deixar aqui, também, a minha palavra,
que é a palavra da Maioria desta Casa, de solidariedade
a quantos Deputados e Senadores tenham sido
porventura desrespeitados por autoridades policiais.
Porque, Sr. Presidente, não queremos um mandato para
desservir à Democracia; não queremos o mandato para
que êle se avilte na subserviência. Querêmo-lo, sim,
como instrumento democrático do diálogo com os
Podêres da República e, sobretudo, como meio de
expressão da soberana vontade popular.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Govêrno
Federal desaprova qualquer espécie de violência. Tenho
certeza de que cumprirá o seu dever mandando apurála. O Govêrno Federal quer o ambiente de calma, de paz
para que se instaure no País o clima necessário à
aceleração do desenvolvimento econômico e social.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
é a palavra desapaixonada do Govêrno, indo
ao encontro dos reclamos da Oposição à
qual
me
dirijo,
nesta
oportunidade,
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para dizer aos seus homens de maior expressão que
é preciso uma conjugação cada vez mais crescente
de esforços a fim de que a minoria liberticida não
domine nem empolgue êste País. Temos que lutar. A
nossa consciência democrática determina que
estejamos acima dos Partidos para, compreendendo
a conjuntura nacional, sermos capazes de legar às
gerações uma Pátria desenvolvida e próspera. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr.
Presidente, pergunto a V. Ex.ª se me é possível falar,
em explicação pessoal, logo após o discurso que
acaba de ser pronunciado pelo ilustre Líder do
Govêrno.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Nos têrmos do Regimento Interno e com a permissão
do Sr. Senador Edmundo Levi, que é o orador
inscrito a seguir, concedo a palavra a V. Ex.ª, para
explicação pessoal.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (para
explicação pessoal – sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, fui citado nominalmente pelo
eminente Senador Aurélio Vianna, brilhante Líder do
meu Partido, quando relatava os graves e dolorosos
acontecimentos ocorridos, pela manhã de hoje, na
Universidade de Brasília.
Solicitei a palavra, Sr. Presidente, para
afirmar, de modo expresso, tudo que acabou de ser
relatado, perante o Senado, perante V. Ex.ª e
perante a Nação, pelo brilhante Líder do meu Partido
e brilhante representante do Estado da Guanabara.
Sr. Presidente, certa vez, numa reunião da
Comissão Executiva do meu Partido, entendi
que
era
do
meu
dever
manifestar-me,
delicadamente, contra a atitude de companheiros
que haviam comparecido à frente de greves
estudantis, nesta Cidade, dada a circunstância de
que o movimento, de caráter puramente

estudantil, mesmo de greves, não deveria ter à sua
frente parlamentares, que têm uma área de ação
diferente, que têm responsabilidades maiores, e
porque sua presença naquelas manifestações
grevistas poderia significar um processo de
insuflação, um processo de incentivo às classes que
já apareciam nas ruas, rebeladas.
Hoje, pela manhã, Sr. Presidente, ao chegar
ao Senado, soube que havia acontecimentos
gravíssimos na Universidade de Brasília.
Lá tenho dois filhos estudando: um filho e uma
filha. A menina cursando o setor do Jornalismo; e o
menino que havia ingressado na Faculdade de
Medicina.
Ora, Sr. Presidente, um pai que recebe notícia
dessa natureza, esteja ou não em condições de
reação física mais forte ou mais violenta, tem o dever
de oferecer a vida em defesa dos seus filhos.
Saí daqui para a Universidade e lá
encontramos, executando-se, ainda em parte, as
selvagens violências praticadas pelo poder policial
desta Cidade e, pelo que vi, Sr. Presidente – aí está
o preâmbulo que fiz –, tive que retificar a minha
opinião a respeito dos companheiros que, em
reuniões anteriores, haviam comparecido aos
movimentos
estudantis,
acompanhando
até
passeatas, figurando à frente dos universitários.
Entendi
o
que
significava
aquêle
comparecimento. Alguns têm os filhos, alguns têm os
parentes e, outros, Sr. Presidente, vão ali na certeza
de que violências sérias, violências graves, estavam
sendo praticadas contra a mocidade que vibrava nas
ruas em movimentos de passeatas e de
reivindicações.
Ainda há pouco, disse o Senador Aurélio
Vianna que pouco importa que não tivesse filhos
para ir defendê-los, para ir libertá-los, naquela guerra
que se fizera há poucas horas na Universidade de
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Brasília. Pouco importa, porque os filhos dos outros
são a imagem dos nossos filhos, pôsto que não
estivessem
eles,
ainda,
comparecendo
à
universidade,
inscritos
ou
matriculados
na
universidade.
Compreendi, então, que meus companheiros,
quando deliberavam ir à frente dos estudantes em
passeatas pelas ruas de Brasília, tinham uma razão,
um sentido humano; um sentido de heroísmo
singular, porque êles iam oferecer também, sua
posição e a sua respeitabilidade de representantes
dos Estados e da Federação, em defesa dos jovens
habitualmente violentados pela polícia.
Sr. Presidente, o Senado escreveu hoje, nesta
tarde triste para nós, uma página brilhante na sua
história. Ouvimos o discurso do Líder do meu Partido
que, para se tornar ainda mais isento de quaisquer
suspeitas de paixão, declarava que não falava como
líder – era como cidadão, como parlamentar, como
brasileiro. Em seguida, o eminente Senador Mem de
Sá, honrado, culto, brilhante representante do glorioso
povo gaúcho, pertencente à ARENA, levanta-se e
solidariza-se no seu protesto com as declarações, com
a revolta manifestada pelo Líder do meu Partido. Êle,
da ARENA, amigo do Govêrno, pertencendo ao Partido
do Govêrno. E agora ouvimos, com emoção ainda
maior, não a manifestação isolada de um Senador da
ARENA – ouvimos tôda a ARENA, pela voz do seu
Líder, Líder do Partido e Líder do Govêrno, em
exercício no momento, repelindo também as violências
que Brasília testemunhou, boquiaberta, intranqüila,
assombrada, diante do sangue derramado, diante da
vida de um jovem, desaparecida, ceifada pela violência
policial.
Essa página, Sr. Presidente, é uma glória
para esta Casa. Vem reforçar, exatamente, aquilo
que tantas vêzes tenho dito: quando se discute,
aqui, a vitalidade das instituições; quando está em
perigo a Democracia; quando há interêsses
supremos desta Pátria, não há Oposição

nem Govêrno nesta Casa; há brasileiros, há
patriotas, há homens de responsabilidades, unidos,
pela grandeza do Brasil, pela manutenção das
instituições e da ordem jurídico-constitucional do
País.
Sr. Presidente, eu assiti também, fui chegando
ao local reservado para a prisão dos estudantes e,
antes de saber de cenas mais graves que já tinham
ocorrido; inclusive vários estudantes feridos à bala e
um em estado de coma, assisti a uma cena que eu
não sei se alguma vez já houve neste País; em
qualquer de suas fases políticas, desde o Império até
nossos dias! Os estudantes – sem distinção, vamos
dizer, não havia discriminação, ninguém perguntava
sôbre se era filho de Deputado, se era filho de
operário, se era filho de um representante do Partido
do Govêrno, ou filho de um representante do Partido
da Oposição – eram todos rapazes e mocinhas,
mocinhas com as mãos na cabeça, algumas porque
não poderiam se ajustar melhor às ordens
draconianas da polícia, porque conduziam livros,
papéis da escola, estavam em exame e tinham os
livros na cabeça, e saíam numa posição triste, numa
posição miserável, numa atitude que deprime a
civilização brasileira, numa atitude que inspirava a
revolta dos mais pacatos, dos mais simples, dos
mais moderados.
Môças, Sr. Presidente, estudantes, arrastadas
das salas de aula para essa prisão improvisada,
dentro de um quadrilátero de arame que não sei se
fôra feito para aquela hora propositalmente, ou se
servindo até a interêsses escolares! Mas, na
verdade, era, um quadrilátero de arame, e elas e
êles, passando de mãos à cabeça, para aquela
prisão improvisada!
E por quê? Que crime haviam cometido, essas
môças e êsses rapazes, arrastados pela violência
policial?! O crime era o de se acharem nas salas de
aula realizando provas parciais, alguns nas salas de
laboratórios!
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Ah! Sr. Presidente, que crime terrível
cometeram para que sofressem violências tão
deprimentes, tão deploráveis, tão agressivas aos
nossos foros de civilização!
Sr. Presidente, o Líder do Govêrno ressalva a
sua responsabilidade no caso; nós também temos
serenidade, mesmo os pais intranqüilos, como eu,
que, de amanhã em diante, não sei como ficarão
quando seus filhos partirem para a Universidade de
Brasília, pois, não sabem, em face dêstes
acontecimentos, se êles partirão para um campo de
batalha ou para uma prisão especial e humilhante
como a que hoje cheguei a observar.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
todo o prazer.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr. Senador
Argemiro de Figueiredo, fiz questão de me basear
em fatos, inclusive, transmitidos pelo ilustre Líder da
Oposição, para deixar bem claro que as violências
partiram de alguns elementos policiais, o que de
resto não é especialidade do Brasil. Devo dizer a V.
Ex.ª que o fiz com a prudência que me marca a
atuação, no que não sou desacompanhado por V.
Ex.ª nem pelo ilustre Senador Aurélio Vianna. Mas
não posso, também, deixar de condenar os excessos
de alguns estudantes, agitadores ou não, pouco
importa, que depredam, que danificam e que dão
motivos para que recrudesçam as ações perniciosas
de certas autoridades policiais. Os excessos são
condenados, sob todos os aspectos e nós, homens
públicos, temos o dever de não os estimular para
que o Brasil não se transforme numa praça de guerra
rumo ao caos. Era mais um aparte que me permitiria
dar ao brilhante discurso de V. Ex.ª
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr.
Presidente, agradeço o aparte com que me distinguiu
o eminente Senador Petrônio Portela, brilhante Líder
do Govêrno, nesta oportunidade.

Todo o Senado conhece minha serenidade, e
se há homens que têm autenticidade, na vida
pública, neste setor, neste ângulo, eu sou um dêles.
Não
tenho
exaltação;
analiso
todos
os
acontecimentos sociais em plena consciência,
analiso-os com serenidade. Não seria eu, portanto,
nesta hora, que iria exaltar-me a ponto de fugir à
linha de conduta que tem marcado tôda à minha vida
pública.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Foi êste o
sentido do meu aparte.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não,
meu eminente Líder. V. Ex.ª, apenas, não está
distinguindo bem quando fala em excessos. Há
excessos da parte dos estudantes e os há das
autoridades encarregadas da manutenção da ordem.
Eu não conheço classe estudantil sem excesso, Sr.
Presidente.
Dentro das universidades o que há, o que nós
queremos que continue havendo, é a liberdade de
pensamento...
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Esta, sim.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...é a
inteligência se desdobrando; uns avançando para o
socialismo, outros acreditando até nesse credo infeliz
que, para mim, é uma desgraça no pensamento da
mocidade: o comunismo.
Todo mundo sabe que sou anticomunista por
convicção, convicção inalterável. Mas, dentro das
idéias, não há crime.
A inteligência da mocidade é isto: é a busca
para a evolução, é a busca para as modificações, é o
progresso, estimulando atividades de tôda ordem, é a
mocidade reestruturando-se e procurando caminhos
novos de progresso e de uma civilização nova.
O fenômeno está no mundo inteiro. A
mocidade é rebeldia em tôda a parte. A mocidade
está entendendo, neste momento, em todo o
universo, que precisa reestruturar-se, que precisa
reestruturar os processos de educação, que precisa
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modificar as desigualdades entre as classes sociais,
extinguindo a fome e a miséria, que precisa progredir
e se desenvolver, que precisa lançar mão de todos
os processos tecnológicos para que se possam
desenvolver e prosperar os países os estados
possam atingir a finalidade máxima, doutrinária e
bela: a felicidade comum, a harmonia geral de todos
os habitantes do mundo!
Há, Sr. Presidente, excesso da mocidade em
tôda parte. Mocidade sem excesso não é mocidade.
O excesso é a resultante do poder da inteligência
môça. A inteligência é fator que constitui a
personalidade humana, é fator que determina coisas
novas, é o poder criador, é o poder dinamizador das
sociedades.
Mocidade sem excesso nunca existiu, nem
poderá existir.
Não falo na subversão da ordem. Um país
sem ordem legal, onde não se harmonizam o
princípio da liberdade com o da autoridade, não é um
país, politicamente, organizado.
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Não há
divergência entre nós aí.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A
liberdade, sem contrôle, sem disciplina é a anarquia. Os
Governos não devem consentir em que a mocidade e as
classes sociais marchem para a anarquia. Mas os
excessos, não. Os excessos reprimíveis, o excesso que
revolta, o excesso que é indigno, o excesso que merece
a reprovação de uma coletividade inteira, o excesso que
nunca poderá existir nem por exceção, é o excesso das
autoridades carregadas da manutenção da ordem, da
garantia de vida e da liberdade do cidadão.
Êste excesso não, Sr. Presidente, porque dános a impressão de que não temos mais onde pisar.
Tudo está incerto; tudo parece a cratera de um
vulcão; tudo é inseguro; tudo é intranqüilo.
Sr. Presidente, milhares de estudantes
cursam
a
Universidade
de
Brasília.

Quem, de qualquer Partido, de qualquer setor, de
qualquer
condição
econômica,
terá
mais
tranqüilidade, ao ver seus filhos partindo para a
escola, sobraçando livros e cadernos, sem saber se
marcham para – como disse – um campo de guerra,
para uma área de guerra ou se marcham para um
campo de concentração?
Ninguém tem mais tranqüilidade, em Brasília;
e esta tranqüilidade é que o Govêrno deve
restabelecer. Não, punindo estudantes pelos seus
excessos, Sr. Presidente, não.
Quando aqui se falou em que o General tinha
determinado, como expressão que poderia ser
interpretada como ato de generosidade: "saiam os
estudantes que não têm crime e fiquem os outros",
essa expressão deveria ser outra, para que não
houvesse mais excesso de autoridade policial,
inadmissível numa sociedade organizada. Devia ser,
Sr. Presidente, "prendam-se os soldados criminosos
e soltem-se os estudantes". Mas, os soldados
ficaram! Graças a Deus, tranqüiliza-nos o Líder do
Govêrno ao nos declarar, a nós e à Nação, Sr.
Presidente, que as responsabilidades irão ser
apuradas.
Mas a verdade é que o sangue da mocidade
está derramado, há um estudante morto. Se não
sensibiliza a todos nós, se não revolta a todos nós,
Sr. Presidente, ver a mocidade, ao invés de
estimulada e garantida pelas autoridades policiais na
ida e vinda para as escolas, assisti-la espingardeada,
massacrada pelas autoridades, se o fato não nos
revolta, Sr. Presidente, então vamos confessar a
falência da nossa própria alma! Não temos mais fibra
para nada! Não temos mais capacidade para reação
nem para reivindicar os grandes fatôres morais que
constituem a grandeza da personalidade humana e
das sociedades mais dignas.
Assim, Sr. Presidente, porque não sou
oposicionista
sistemático,
tenho
várias
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vêzes ocupado esta tribuna para elogiar os atos do
atual Govêrno da República. Cheguei a pronunciar
ali, naquela tribuna, expressão que ficou na minha
alma gravada, expressão filha de minha própria
consciência, dizendo que o Marechal Costa e Silva
poderia ter todos os pecados, mas havia ingressado
na História como o consolidador de Brasília! Nunca
tivemos govêrno que mais fizesse no sentido da
prosperidade e do progresso desta terra. Tenho
analisado outros atos de seus Ministérios, e ainda
certo tempo ocupei também a tribuna para elogiar,
com justiça e sem interêsses subalternos – porque
nunca os tive e nem os terei, Sr. Presidente! –
elogiar o Ministro Mário Andreazza, Ministro dos
Transportes, pela sua atuação, pelo seu trabalho
incessante, pela sua simplicidade de cabloco, de
homem humilde, vindo algumas vêzes ao Senado,
como ainda ontem o vi na Câmara, sem assessôres,
sem fotógrafos, e respondendo a tôdas as perguntas,
esclarecendo todos os trabalhos de sua Pasta, como
se os tivesse decorados, tal a segurança com que
informava e respondia a tódas as perguntas que lhe
eram formuladas.
Não
sou,
portanto,
Sr.
Presidente,
oposicionista sistemático. Entendo que a Oposição
é uma fôrça de colaboração do Poder Público com
missão mais grave, com responsabilidade maior
do que a que ao Govêrno apóia, porque esta, na
verdade, é às vêzes conduzida pelo entusiasmo,
pelo espírito de solidariedade, a apoiar atos que a
própria Oposição entende injustos.. Mas a
Oposição tem êsse dever, para mim sagrado, Sr.
Presidente, de cooperar, de trabalhar, de ajudar os
Governos honestos, os Governos dignos, que
satisfazem o interêsse sério, que atendem as
aspirações populares; ela tem o dever de
cooperar. E há ainda outra função mais grave,
mais delicada e por isso mesmo de maior
sensibilidade humana, de maior respeito – a de
fiscalizar os atos da administração, a de examinar

um a um todos os passos do Govêrno, para gritar
desta tribuna, ou de qualquer parte, na imprensa ou
onde quer que se faça necessário contra os atos que
parecem ilegais e injustos, e que contrariam os
interêsses da nacionalidade.
Pois bem, Sr. Presidente, êsse homem que ai
está, cujo conceito ainda não tive elementos para
medir, que é um homem de bem, um soldado de
bem, um patriota, precisa, S. Ex.ª, para restabelecer
a paz no Brasil, a tranqüilidade da família brasileira,
não permitir se invadam as Universidades, que os
estudantes sejam massacrados e assassinados pela
polícia. Tem êle o dever de manter a, sua autoridade
acima de tudo, pacificando os espíritos, inspirando
confiança a todos, e a tudo, pela sua ação de
homem público administrativo, em todos os setores
de sua Pasta. Mas, precisa saber o que a Nação
está sentindo.
Sr. Presidente, é que está faltando assessoria
a êste homem, a êsse gaúcho que está no poder. E
não poderíamos exigir que êle compreendesse, que
entendesse,
que
conhecesse
a
matéria
especializada, distribuída pelas suas pastas
governamentais. Precisa de assessoria. As vêzes,
pensamos, Sr, Presidente – com essa assessoria tão
falha, tão omissa, tão criminosa. – que há uma
conspiração interna lá dentro, lá dentro do setor
governamental. Talvez não esteja havendo
funcionamento orgânico dentro do Govêrno. S. Ex.ª
precisa de uma assessoria que, na verdade,
signifique um elemento de ajuda sincera e leal e não
essa assessoria que ai está, transformando casos
simples em questões complexas, como tem sido,
neste País, o caso dos estudantes brasileiros.
Por que êsse Ministro da Educação não
resolveu, no início da crise, lá, quando os
estudantes reivindicavam melhor alimento, na
Guanabara? Por que não resolveu, como qualquer
estadista, mesmo os de maior simplicidade e nível
mais modesto? Por que não resolveu, inicial-
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mente, tudo isso evitando que essa crise se
agravasse e tornasse a extensão que aí está? Por
que não resolveu, dando aquilo que era justo dar, Sr.
Presidente, aos estudantes que pediam melhor
alimento, melhor consideração, melhor nutrição, para
que pudessem bem estudar, sem estômagos vazios?
Não estaríamos, hoje, vendo o que aí está, se êle,
com a sensibilidade de um estadista, de um homem
público, se êle houvesse resolvido, inicialmente,
naquele tempo. E a assessoria falhou e continua
falhando, porque a desordem, o espancamento, o
assassinato de estudantes não é a primeira vez que
ocorre, já ocorreu no Rio de Janeiro.
Admito que por violência de um soldado, de
uma autoridade da polícia isso possa ocorrer, mas
violências repetidas contra uma classe inteira, não é
possível sem comprometer o Govêrno.
Espero, Sr. Presidente, com estas palavras de
quem tem interêsse pela ordem, pela paz, pela
tranqüilidade, pelo progresso do País, que o Sr.
Presidente da República, com a sua energia de
cidadão e de militar, restabeleça a tranqüilidade em
Brasília e no País, lembrando-se de que todos
somos seus governados; lembrando-se de que todos
precisamos dessa Paz a que me referi, unificando a
família brasileira, exigindo a colaboração de gregos e
troianos para essa obra da qual depende o destino
do Brasil.
Ninguém se engane, Sr. Presidente: se de um
lado há aquêles que falam como nós da Oposição
falamos, e os homens da ARENA também falam nesta
gloriosa Casa, há outros que adotam a filosofia do
"quanto pior, melhor". Há outros, atrás das cortinas,
desejosos de que essas desgraças se multipliquem e a
desordem, cada vez mais, se espalhe pelo Brasil, nesta
Capital e em todos os Estados, para que venha um
outro sistema, mais duro, pouco digno para todos nós,
mas um sistema ditatorial em que a cons-

ciência e a inteligência da mocidade, os anseios ela
mocidade, as reivindicações da mocidade, os
excessos da mocidade não sejam tolerados e em
que os homens públicos, como nós, não tenhamos
esta liberdade de falar livremente, censurando, às
vêzes, e elogiando outras.
Sr. Presidente, sentimos que há, por trás
dessa crise nacional, muita gente interessada na
subversão da ordem e das instituições.
Saiba o Presidente da República – se não fôr
seu pensamento, como acredito que não seja, o
deixar-se conduzir por essa onda de maus brasileiros
– que terá ao seu lado, quando pensar em restaurar
o clima de paz, de liberdade, de tranqüilidade geral,
de confraternização de todos os brasileiros, quando
pensar em restaurar o clima de uma democracia
estável, segura, limpa e completa, saiba que terá a
seu lado não só os braços dos seus correligionários
para levá-lo à frente, mas igualmente os nossos
braços, a nossa inteligência, o nosso sangue, o
nosso suor, a nossa vida, para que tenhamos o
restabelecimento da ordem em nossa Pátria,
ameaçada por tantas desgraças, mas que haverá de
ser, pelo patriotismo de todos nós, um país de fazer
inveja às nações mais cultas e poderosas do mundo.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Milton Trindade – Lobão da Silveira –
Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio
Portela – Sigefredo Pacheco – Dinarte Mariz –
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Pessoa de Queiroz
– Leandro Maciel – José Leite – Antônio Balbino –
Nogueira da Gama – Lino de Mattos – José Feliclano
– Filinto Müller – Celso Ramos – Antônio Carlos –
Daniel Krieger – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
–
Comunico
à
Casa
que
estêve
em
visita
ao
Senado
Federal
o
ilustre
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Deputado da Assembléia Nacional da França,
Bertrand Flornoy.
Na Sessão do dia 23 do corrente, foram lidos
os Pareceres de números 675 a 679, de 1968; sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1968.
A matéria fôra despachada pela Presidência
às Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças.
A Comissão de Finanças, em seu Parecer nº
676/68, apresentou substitutivo que, nos têrmos do
Regimento Interno, foi apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça, a qual, em seu
pronunciamento, solicitou a audiência da Comissão
de Legislação Social.
Inadvertidamente, porém, a matéria foi
reenviada à Comissão de Serviço Público Civil, que
emitiu nôvo Parecer, de nº 679/68, o qual será
considerado inexistente por não encontrar apoio
regimental.
O Senador Manoel Villaça, enviou à Mesa
comunicação que vai ser lida.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Brasília, 29 de agôsto de 1968
Sr. Presidente:
Tendo sido designado por Vossa Excelência
para integrar a Delegação do Senado, junto à
Assembléia-Geral da União Interparlamentar, a
realizar-se em Lima, Capital do Peru, tenho a honra
de comunicar-lhe que me ausentarei do Pais, a partir
do dia 30 do corrente.
Saudações atenciosas. – Senador Manoel
Villaça.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – A
comunicação será publicada para os devidos fins.
O Sr. Senador Flávio Brito enviou à Mesa
discurso para ser publicado.
S. Ex.ª será atendido, na forma do Regimento.

É O SEGUINTE O DISCURSO ENVIADO A
MESA PELO SR. SENADOR FLAVIO BRITO:
Senhor Presidente e Senhores Senadores.
Ainda ressoam os aplausos dos amazônidas ao
Exmo. Sr. Presidente da República, o honrado
estadista Marechal Costa e Silva, não só porque S.
Ex.ª transferiu, por dias e pela primeira vez na
História do Brasil, o Govêrno Federal para a
Amazônia, como porque, e, principalmente por isto,
as medidas tomadas indicam nosso setentrião em
passos acelerados para a sua integração sócioeconômica à grande Pátria.
Talvez devesse eu trazer aqui, para inscrição
nos Anais desta Casa, os discursos que o eminente
Presidente Costa e Silva pronunciou nas várias
Capitais dos Estados banhados pela rêde
hidrográfica amazonense. Não o faço, porque outros
presidentes da República também os pronunciaram,
prometendo que a Amazônia seria o "Celeiro do
Mundo", como profetizara Humboldt, ou deixara de
ser "apenas um capítulo da Geografia para sê-lo,
também, da História da Civilização."
Amazonense, não posso deixar de vibrar
civicamente, como todos os meus irmãos de Gleba,
pelos atos praticados, pelas medidas que foram
encetadas, em face da objetividade com que os
problemas da Amazônia foram estudados, estão
sendo tratados e serão erradicados em período
nunca imaginado, se não fôra a presença, na
Presidência da República, do Marechal Costa e
Silva, que, como o Marechal Castello Branco, de tão
saudosa memória, está descobrindo o Grande Vale
para todos os brasileiros, senão para o Mundo.
Em resumo, no que tange ao Estado do
Amazonas, mas com reflexos para tôda a
Amazônia, e indiretamente para os demais rincões
desta Nação de dimensões continentais, o Sr.
Presidente da República, e seus esclarecidos
Ministros apontaram as seguintes normas, que
serão adotadas a seu tempo: (1) – Os
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favores concedidos à Zona Franca serão estendidos
à tôda a Amazônia Ocidental, pelo menos no que diz
respeito aos gêneros de primeira necessidade ao
homem interiorano, até porque não era justo que os
habitantes da Capital comessem pão sem a
presença do fisco e os do Interior se alimentassem
do amassado de mistura com a onerosa tributação
que ainda recai sôbre os que vivem enterrados vivos
nos beiradões; (2) – aceleramento dos estudos sôbre
a isenção ao Impôsto de Renda na Amazônia, como
parte componente do grande plano de ocupação da
área; (3) – eleição de áreas prioritárias para a
criação de polos de desenvolvimento; (4) –
Implantação de uma exata e eficiente infraestrutura
de energia elétrica, urgente, tendo sido destacada
uma taxa de 10% do Orçamento da ELETROBRÁS
para construção de Usinas na região; (5) –
Complementação do programa de telecomunicações,
interligando a Amazônia ao Brasil; (6) – melhoria e
ampliação do Pôrto de Manaus, tendo sido lançada a
pedra fundamental para o prolongamento do paredão
do "roadway" em frente ao Armazém Provisório; (7) –
reexame do Decreto-Lei nº 340/67, que alterou,
substancialmente, o de nº 288/67 e a revogação do
art. 14 do Decreto-Lei nº 61.514/47, como incentivos
à exportação; (8) – convênios para a instalação de
água encanada e serviço de esgôto nas Capitais e
Cidades do interior; (9) – convênio para completo
saneamento dos dois principais igarapés que cortam
a Cidade de Manaus; (10) – aceleramento da
construção da estrada que ligará os Territórios de
Roraima, Rondônia e Acre via Manaus e para cuja
implantação já foram realizados 600 km de projetos
geométricos, geotécnicos, pontes, sondagens etc.,
contratados mais 500 kms, a viabilidade do projeto
integrado da Rodovia Colonização BR-319, e
estudos para um Plano Diretor de Transportes do
Estado do Amazonas. Já foi feito o desmatamento

de 700 km de estrada e contratados a construção de
mais 800 km, ficando programada a construção de
mais 300... E, concomitante com o plano Rodoviário,
pesquisas de mineralogia.
Seria fastidioso trazer ao conhecimento desta
Casa tôdas as medidas tomadas, tôdas as
providências levadas a cada uma como roteiros a
seguir na definitiva integração da Amazônia ao
Brasil. A Amazônia será eternamente grata ao Sr.
Presidente da República e à sua equipe. Apelamos
ao Dr. Leonel Miranda, digno Ministro da Saúde e
uma das maiores autoridades em medicina
sanitarista do País, no sentido de que paralelamente
à intensificação do combate à malária, seja
incrementado o combate à lepra, verminose,
tuberculose e outras doenças endêmicas às regiões
subdesenvolvidas e tropicais.
No que tange à agricultura, inúmeras
providências foram tomadas pelo Exmo. Sr. Ministro
Ivo Arzua, Presidência do IBRA e INDA. Fazemos
nosso, o apêlo dos bravos caboclos que habitam o
hínterland amazonense, como sejam: ocupação das
várzeas (altas ou baixas), das terras firmes pela
silvicultura,
da
utilização
de
patrulhas
motomecanizadas para sairmos do machado e do
terçado, ou de qualquer plano de heveicultura.
Esperamos, Senhor Presidente, que, em uma
hora assim, quando um combativo gaúcho busca travar
a grande guerra cívica para entregar a Amazônia
ao Brasil, como o fêz um outro gaúcho, Plácido
de Castro, ao doar à Pátria o atual Estado do Acre (com
a diferença de métodos, pois enquanto êste agiu
com derrame de sangue, aquêle segue os métodos
do inolvidável Duque de Caxias), o atual governante
amazonense não esteja à altura dos estadistas que
nos visitaram, o que se sente no perpassar as
reivindicações do Govêrno estadual, embora elaboradas
por técnicos de gabarito, mas que não têm ouvido
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para os clamores que se erguem nos seringais,
balatais, castanhais, sorvais etc.
Nelas não vimos soluções fáceis e que
poderiam ter sido dadas pelo Senhor Presidente da
República, se a S. Ex.ª tivessem sido apresentadas,
por isto que são relativas à segurança nacional.
Não há contestar que se há de erradicar a
malária, para que se tenha o "habite-se" da região.
Não se pode ter dúvidas de imprescindibilidade da
energia elétrica, pelo menos nos módulos de
povoamento. Não se discute a necessidade de se
oferecer água encanada aos que vivem nas cidades.
Até as rêdes de esgôto se fazem prementes. Por que
discutir o caráter de urgência de um serviço médico
interiorano? Haverá quem discuta o imperativo de
ampliação do número de escolas primárias e
secundárias ao longo da grande calha?
Mas ninguém trabalha para ninguém, diria um
humorista. E assim é. A base por que se mantêm as
cidades está nos que mourejam no Interior do
Interior. Refiro-me ao que vive em luta permanente
na "selva selvaggia". Refiro-me ao herói anônimo
que está morrendo de inanição, por não ganhar o
suficiente para sobreviver, que nunca viu um médico
formado, mas que jamais deixou de ver o fiscal do
Município, do Estado e, agora, do IBRA. Refiro-me
aos que teimam em ficar nas brenhas, quando vêem
seu vizinho colocar seus pertences na canoa e remar
com a família em busca da "cidade grande".
Há de se oferecer condições de permanência
a êsse soldado que guarda o território nacional
com o seu trabalho e pela sua presença.
Êste homem está sendo tributado pelo IBRA,
que, por sua vez, cumpre honestamente a lei.
90% dêsses proprietários não pagaram e não
pagarão os impostos territoriais. Terão como
recompensa ao seu pioneirismo, ou à sua luta de
plantar civilização na mata, a perda de suas
propriedades, porque, ou a lei é letra morta e, por-

tanto, deve ser revogada, ou assim não o é e,
conseguintemente, terá de ser cumprida com a
execução dos débitos fiscais. Os 10% que pagaram,
fizeram-no vendendo embarcações, casas, isto é,
alienando outros bens na esperança de melhores
dias, confiando na atuação do Presidente Costa e
Silva, o que equivale em confiar na Revolução de
Março.
Por que se concede isenção ao industrial ou
ao comerciante que vive nas cidades e se nega essa
mesma isenção ao proprietário da terra, que a irriga
com o seu suor e a aduba com os corpos de seus
filhos? Por que não deixar de tributar essas terras,
enquanto, pelos menos, a ação pública não alterar a
infra-estrutura da economia amazônica, mediante
uma nova estrutura sócio-educacional? Que se
tenciona: expulsar os posseiros imemoriais da terra,
os seus legítimos proprietários? Não cremos.
Cremos ser chegada a hora de reivindicarmos
ao Govêrno Federal tudo o que tem sido dado a
outras Regiões e negado, em passado próximo, à
Amazônia.
As reivindicações deveriam partir dos
governos estaduais; se êstes não o fazem, cabe a
nós, homens públicos, reivindicar às autoridades e
encaminhar os justos pleitos do povo que nos elege.
O segundo ponto prioritário na fixação do
homem à terra na Amazônia, que oferece ao Mundo
madeira, sôrva, castanha-do-pará, balata, ucuquirana,
piaçava, timbó, peles etc. é a garantia do preço
mínimo para o produtor. Não é possível que o homem
se embrenhe na selva, à promessa de um preço
compensador, e, ao retornar, seja obrigado a entregar
o seu produto, obtido, às vêzes, no delírio da febre
palúdica, entre um e outro camoquim, por dez réis de
mel coado, como acontece todos os anos, ficando
sempre endividado junto às casas aviadoras.
Exemplifiquemos com o problema da
castanha-do-pará,
assunto
já
abordado
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nesta Casa pelos Senadores Edmundo Levi e Milton
Trindade: na safra de 1967, o hectolitro de castanhado-pará foi vendido ao preço de NCr$ 46,00; os
importadores da Alemanha e Inglaterra não puderam
impor seus preços ao produtor nacional, em virtude
da pequena safra que tivemos; na safra de 1968,
uma das maiores safras que já tivemos daquele
produto, estão os importadores impondo aos
produtores o preço de NCr$ 12,00 por hectolitro,
quando o custo de produção no castanhal é de NCr$
28,00. Vejam os Senhores Senadores a fragilidade
do nosso sistema de comercialização. Para acabar
com tal abuso basta que o Govêrno brasileiro
assegure o preço mínimo para a castanha-do-pará;
esta é a única solução para ficarmos livres dos
grandes trustes internacionais.
Por estranho que pareça, não foi reivindicada
ao Presidente Costa e Silva a garantia de preço
mínimo para a castanha-do-pará.
Mas, para nossa tranqüilidade, o Ministro
Delfim Netto prometeu-nos mandar técnicos do
Ministério da Fazenda aos municípios produtores,
para sentirem as necessidades imediatas e
sugerirem o preço justo, para que seja decretada
garantia dos preços mínimos.
Há os que pensam que a indústria extrativa
é um mal e que por isso dificuldades devem ser
impostas à sua continuação. Talvez até
governantes pensem assim. Engano dos
enganos. Sem a indústria extrativa, Manaus e as
cidades da Amazônia ao longo dos rios morrerão,
serão taperas. Serão cidades abandonadas,
como as construídas próximas às minas cujos
filões se esgotaram. Não iremos importar matériaprima para industrializá-la nas cidades. Impõe-se,
por isto, que se ofereçam condições de
permanência aos que já estão, a fim de que os
que cheguem não se sintam abandonados e
vejam no exemplo, do que está a lição para ficar.

Ainda ressoam palmas pelas avenidas das
capitais da Amazônia e ainda há festa de nova
aurora nos corações dos amazônicos. Nunca um
homem público fêz tanto e em tão pouco tempo por
uma região, como o Marechal Presidente Arthur da
Costa e Silva. Nunca medidas de tão alta relevância
foram tão urgentemente tomadas em defesa de um
povo que vive em tão grande "área-problema", como
as que foram efetivadas durante a visita do nosso
Chefe, Presidente de todos os brasileiros, à
Amazônia. Mas não basta o que foi feito. O nosso
amor à Gleba Verde e à sua gente nos põe de
joelhos no altar da Pátria para pedir ao grande
estadista que, em nome da Revolução de março,
isente do impôsto territorial, pelo menos por vinte
anos, os proprietários de terras na Amazônia e dê
aos produtos saídos dessas terras a garantia de
preço mínimo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Sôbre a mesa há requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.089, DE 1968
Sr. Presidente:
Nos têrmos regimentais, requeiro nova
audiência da Comissão de Serviço Público Civil
sôbre o PLC nº 10 de 1968, que dispõe sôbre a
contagem de tempo de serviço dos funcionários, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1968.
– Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
De acôrdo com o art. 252-B, do Regimento Interno, a
matéria será objeto de deliberação ao final da Ordem
do Dia.

– 155 –
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 11, de 1968 (nº 3.314-E/57, na Casa
de origem), que regulamenta a profissão de
empregados de edifícios, e dá outras providências
(incluído em Ordem do Dia, em virtude da
aprovação de requerimento em Sessão anterior),
tendo:
Pareceres, sob nos 400 e 696, de 1968, das
Comissões:
– de Legislação Social, favorável, e
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade, com as subemendas que
apresenta de nos 1-CCJ e 2-CCJ (Parecer
apresentado, em virtude da aprovação do
Requerimento nº 924, de 1968.)
O Projeto figurou na Ordem do Dia da Sessão
de 26 de junho de 1968, tendo a sua discussão
adiada, em virtude de aprovação do Requerimento nº
841, de 1968.
Na Sessão do dia 7 do corrente, a matéria saiu
da Ordem do Dia, para audiência da Comissão de
Constituição e Justiça, nos têrmos do Requerimento
nº 924/68.
A Comissão, em seu parecer, concluiu pela
constitucionalidade do projeto, com subemendas que
apresentou de nos 1 e 2-CCJ.
A Mesa, tendo em vista que se trata de
modificação do texto do projeto, considerará como
emendas as subemendas apresentadas.
Em discussão o projeto, com as emendas.
Nenhum
Senhor
Senador
desejando
usar da palavra, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. A matéria vai à Comissão de
Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nº 11, DE 1968
(Nº 3.314-E/57, na Casa de origem)
Regulamenta a profissão de empregados de
edifícios, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Considera-se empregado em edifício,
para os efeitos desta Lei, todo aquêle que fôr admitido
pelo proprietário, síndico, cabecel ou por seu
representante legal, para trabalhar nas partes comuns
do edifício, e mediante pagamento de salário.
Art. 2º – Para os efeitos desta Lei, os edifícios
dividem-se em duas categorias:
a) comerciais, os que se destinam ao uso de
atividades comerciais;
b) residenciais, os que se destinam ao uso da
família, sem visar à renda.
Art. 3º – Para efeito de especificação das
obrigações e direitos, os empregados em edifícios
dividem-se em:
a) Zeladores;
b) Porteiros;
c) Cabineiros;
d) Manobristas;
e) Faxineiros;
f) Vigias;
g) Serventes;
h) Outros.
§ 1º – Zelador é o empregado que tem contato
direto com a administração do edifício, quer seja o
proprietário, o síndico, o cabecel ou seus representantes
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legais, auxiliando nos recebimentos e pagamentos a
serem efetuados, dos mesmos, e mais:
a) transmite as ordens emanadas dos seus
superiores hierárquicos e fiscaliza o seu
cumprimento;
b) fiscaliza o bom funcionamento dos
elevadores, parte elétrica, parte hidráulica, entrada e
saída de água e outros aparelhos das partes comuns
do edifício, o sossêgo e a ordem interna do edifício.
§ 2º – Porteiro é o empregado que executa os
serviços de portaria, tais como receber e distribuir a
correspondência dos moradores e usuários do
edifício, transmitir e cumprir as ordens recebidas do
zelador ou seus superiores hierárquicos, fiscalizar a
entrada e saída das pessoas do edifício, receber e
dar conhecimento ao zelador de tôdas as
reclamações e ocorrências que se verificarem no
edifício.
§ 3º – Cabineiro é o empregado que conduz
o elevador, zela pelo seu bom funcionamento,
limpeza interna da cabina e das soleiras dos
andares, transmite ao zelador qualquer defeito
quanto à parte mecânica, bem como qualquer
irregularidade que possa alterar a segurança e o
bom funcionamento do mesmo. O horário de
trabalho do cabineiro é fixado em 6 (seis) horas,
de acordo com o disposto na Lei nº 3.270, de 30
de setembro de 1957.
§ 4º – Manobrista é o empregado que executa
os serviços de entrada e saída dos carros nas
dependências comuns do edifício, tais como
garagem, corredores de acesso e demais áreas
comuns, zela pela boa ordem dêsses serviços e da
limpeza da garagem.
§ 5º – Faxineiro é o empregado
que
executa
os
serviços
de
limpeza
e
conservação
das
partes
comuns
do
edifício, excetuando as máquinas, tais como

cabina primária, elevadores, bombas de água e
outras.
§ 6º – Vigia é o empregado que exerce a
vigilância em todas as dependências comuns do edifício,
zela pela segurança dos bens comuns, pela boa ordem
e o respeito entre os usuários e os moradores, e, durante
a noite, controla a entrada e saída dêstes, tendo o seu
horário de trabalho regulado pelo disposto na letra b do
art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
§ 7º – Servente é o empregado que auxilia os
demais empregados do edifício, podendo substituílos por ordem de seus superiores hierárquicos, nos
períodos de refeições e em suas faltas.
§ 8º – Outros são os empregados que venham
a ser admitidos para executar serviços não previstos
nesta Lei, e que, atendendo às necessidades do bom
funcionamento do edifício, venham a ser criados por
lei ordinária.
Art. 4º – O horário de trabalho dos empregados
em edifícios é o estabelecido para os empregados em
geral, de acôrdo com a legislação em vigor.
Art. 5º – Todo edifício de mais de 5 (cinco)
andares é obrigado a ter, no mínimo, 3 (três)
empregados.
Art. 6º – Os edifícios são obrigados a fornecer
gratuitamente fardamento e material de trabalho aos
seus empregados.
Art. 7º – Sòmente poderão exercer atividades
em edifícios aquêles que possuírem certificados de
habilitação, expedidos pelas escolas mantidas pelos
respectivos sindicatos, de acôrdo com a função a ser
exercida.
§ 1º – Na falta de sindicato organizado na
respectiva localidade ou com base territorial na
mesma, poderá o certificado de habilitação ser
fornecido por escola mantida pela respectiva
Federação do Grupo representativo.
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§ 2º – Deverão acompanhar o certificado de
habilitação: atestado de antecedentes criminais e a
respectiva carteira de saúde, sem o que não poderá
ser o mesmo expedido.
§ 3º – Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano
para os atuais empregados em edifícios cumprirem o
disposto no presente artigo.
§ 4º – Os empregadores não poderão
admitir empregados a seu serviço, em edifícios,
sem que estejam munidos dos documentos
constantes do presente artigo, bem como deverão
exigir aos atuais que, dentro do prazo
estabelecido no parágrafo anterior, se adaptem à
nova situação.
§ 5º – A entidade sindical que expedir o
certificado de habilitação deverá anotar na
respectiva carteira profissional do empregado,
nas fôlhas de anotações o número do certificado,
do atestado de antecedentes criminais e da
carteira de saúde, bem como o prazo de sua
validade.
Art. 8º – O Ministro do Trabalho e
Previdência Social, dentro de 60 (sessenta) dias
da promulgação da presente Lei, baixará portaria
criando, no quadro de atividades e profissões a
que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis
do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943:
a) no 5º Grupo – Turismo e hospitalidade –
do plano da Confederação Nacional do Comércio,
a categoria econômica – Proprietários de
edifícios;
b) no 5º Grupo – Empregados em turismo e
hospitalidade – do plano da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio, a categoria
profissional – Empregados em edifícios;
c) no 5º Grupo – Empregados em turismo e
hospitalidade – do plano da Confederação Nacional dos

Trabalhadores no Comércio, substituindo a categoria
profissional de "Empregados no comércio hoteleiro e
similares (inclusive porteiros e cabineiros de
edifício)", pela seguinte: Empregados no comércio
hoteleiro e similares (inclusive zeladores, porteiros,
cabineiros, faxineiros, serventes e outros).
Art. 9º – As infrações do disposto na presente
Lei serão punidas com multas de NCr$ 5,00 (cinco
cruzeiros novos), a NCr$ 20,00 (vinte cruzeiros
novos), aplicáveis em dôbro no caso de reincidência,
imposta no Distrito Federal pelo Departamento
Nacional do Trabalho e, nos Estados e Territórios,
pelas respectivas Delegacias Regionais do Trabalho.
Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11 – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Passa-se à votação das emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas aprovadas:
SUBEMENDA Nº 1-CCJ
Acrescente-se ao art. 7º, in fine:
"assegurados
os
direitos
dos
empregados".

atuais

SUBEMENDA Nº 2-CCJ
Dê-se a seguinte redação ao § 1º:
"A inexistência de sindicato organizado ou de
escola, na respectiva localidade, isenta o empregado
do certificado de habilitação."
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 2
de

Discussão, em turno único, do Projeto
Lei
da
Câmara
nº
112,
de
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1968 (nº 435-B/63, na Casa de origem), que dispõe
sôbre a elevação da cobrança do sêlo da taxa
adicional para NCr$ 0,05 (cinco centavos), a que se
refere a Lei nº 909, de 8 de novembro de 1949, que
autoriza emissão de selos em benefício dos filhos de
Lázaro (incluído em Ordem do Dia, em virtude de
dispensa de interstício concedida em Sessão
anterior), tendo:
Pareceres, sob nos 699 e 700, de 1968, das
Comissões:
– de Finanças, favorável e solicitando
audiência da Comissão de Constituição e Justiça; e,
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido
dos Srs. Senadores Antônio Carlos, Bezera Neto e
Wilson Gonçalves.
Em discussão o Projeto.
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O Projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 1968
(Nº 435-13/63, na Câmara)
Dispõe sõbre a elevação da cobrança do sêlo
da taxa adicional para NCr$ 0,05 (cinco centavos), a
que se refere a Lei nº 909, de 8 de novembro de
1949, que autoriza emissão de selos em benefício
dos filhos de Lázaro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica elevado para NCr$ 0,05 (cinco
centavos) o valor do sêlo da taxa adicional, de que
trata a Lei nº 909, de 8 de novembro de 1949,

que autoriza a emissão de selos em benefício dos
filhos de Lázaros, regulamentada pelo Decreto nº
31.684, de 31 outubro de 1952.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 3
Discussão, em turno único, do Requerimento
nº 991, de 1968, de autoria do Sr. Senador José
Leite solicitando transcrição, nos Anais do Senado,
do discurso pronunciado pelo Governador do
Estado de Sergipe, Senhor Lourival Baptista,
ilegível, ocasião da inauguração do terminal
marítimo construído pela PETROBRAS em Aracaju,
para escoamento do petróleo de Sergipe.
Em discussão o Requerimento. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição
solicitada.
DISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE,
SENHOR LOURIVAL BAPTISTA POR OCASIÃO DA
INAUGURAÇÃO
DO
TERMINAL
MARÍTIMO
CONSTRUÍDO PELA PETROBRÁS EM ARACAJU
PARA ESCOAMENTO DO PETRÓLEO DE
SERGIPE.
"Sr. Presidente
Arthur da Costa e Silva
Momento excepcional para Sergipe êste, sob os
pontos de vista econômico, administrativo e político. A
honrosa visita de Vossa Excelência a nos-
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so Estado, a inauguração da parte submarina do
Terminal de Carmópolis, na praia de Atalaia, e o
início das atividades de perfuração da plataforma
continental brasileira, no litoral de Sergipe –
constituem fatos que exaltam o Govêrno de Vossa
Excelência, engrandecem o Estado de Sergipe, e
entusiasmam o sentimento nacional.
Por feliz coincidência histórica, Vossa
Excelência preside a esta inauguração no dia 15 de
agôsto, quando se comemoram 5 anos da abertura
do primeiro poço de petróleo no campo de
Carmópolis.
Nosso Estado já deu à PETROBRÁS e ao
Brasil, no período de 3 anos e 4 meses, o avultado
volume físico de 9 milhões, 315 mil e 59 barris de
petróleo. De Aracaju para o sul do País deslocaramse nada menos de 66 navios carregando 8 milhões,
615 mil e 69 barris de óleo bruto para a
PETROBRÁS.
Desde que se instalou o terminal submarino
definitivo, de 27 de fevereiro dêste ano para cá,
foram transportados, em 16 navios, 3 milhões, 746
mil e 922 barris de petróleo, vindos de Carmópolis a
Aracaju.
Fato eloqüente e expressivo é o contraste
entre os 14 meses do terminal provisório, nesta
praia, escoando 4 milhões e 800 mil barris, ao passo
que, em apenas 5 meses de atividades do terminal
definitivo, foram embarcados 3 milhões e 700 mil
barris.
Isto quer dizer que o coração de Carmópolis
continua pulsando forte, em ritmo acelerado, e fazendo
circular o nosso petróleo para servir ao Brasil, para
alimentar de energia o sistema dos transportes
nacionais, para impulsionar a economia brasileira.

Sergipe prossegue na sua tradição de
colaborar com a Federação brasileira, com o petróleo
do campo delimitado de Carmópolis e os novos
campos petrolíferos de Sirizinho e Riachuelo,
contribuindo com 8% da produção nacional.
Neste momento exato em que me dirijo a
Vossa Excelência, ali no Terminal está sendo
carregado com petróleo sergipano o navio-tanque
"Presidente Deodoro", o mesmo que aqui estêve na
operação inaugural do Terminal em 27 de fevereiro.
Grande é, pois, a significação econômica
dêste Terminal Marítimo, realização do Govêrno do
Marechal Costa e Silva, obra que Vossa Excelência
mesmo tem o ensejo de inaugurar e à qual nós todos
temos a ventura de assistir.
Desejo referir-me ainda às perfurações
petrolíferas que serão realizadas, nas costas
marítimas de Alagoas e Sergipe, e já iniciadas no
Espírito Santo.
Acontecimentos auspiciosos que revelam a
marcha de expansão da PETROBRÁS, na sua faina
benfazeja de aumentar a produção do petróleo, seja
alcançando as jazidas subterrâneas, dentre as quais
Sergipe avulta com um potencial relevante, seja
procurando atingir jazidas submarinas no litoral
sergipano.
Sergipe se rejubila com a PETROBRÁS pelo
fato inédito de uma Plataforma Móvel haver iniciado
as suas atividades de perfuração na plataforma
continental do Brasil.
Também, neste momento exato em que me
dirijo a Vossa Excelência, aqui se encontra a
Plataforma que perfurou a costa marítima
do Estado do Espírito Santo, contratada
pela PETROBRÁS para iniciar as perfu-
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rações da plataforma continental no litoral
sergipano, em busca do petróleo de que todos
necessitamos.
Sergipe se rejubila com o Marechal Costa e
Silva, pois é no Govêrno de Vossa Excelência
que se dá êste grande passo, visando à autosuficiência no abastecimento de petróleo no
Brasil.
Quero congratular-me, nesta oportunidade,
com o operoso Ministro Costa Cavalcanti, e com o
General Arthur Duarte Candal Fonsêca, grandes
auxiliares do Govêrno de Vossa Excelência, aquêle
no comando do Ministério das Minas e Energia, e
êste na Presidência da PETROBRÁS, setores dos
mais importantes do Govêrno, que dirigem com
proficiência e valor.
Apresento congratulações à direção da
PETROBRÁS, e seus geólogos, engenheiros,
técnicos, operários e funcionários, enfim a todos
aquêles que se esforçaram por que esta grande obra
fôsse
inaugurada
no
Govêrno
de
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vossa Excelência, em tão breve tempo.
Senhor Presidente
Arthur da Costa e Silva:
Dêste momento, assim excepcional e único,
vale-se o meu Govêrno para proclamar, de público, o
seu reconhecimento pelo apoio e atenções,
assistência e recursos que lhe tem dispensado o
Govêrno da República.
Da pessoa de Vossa Excelência – generoso
Cidadão Sergipano – e dos seus dignos Ministros de
Estado, Sergipe tem recebido considerações e apoio, e
quer agradecer, aqui, tudo o que o Govêrno Federal lhe
há proporcionado em auxílios financeiros.
Foi com essa ajuda do Govêrno de Vossa
Excelência que o Govêrno Estadual pôde realizar em
Sergipe obras e serviços públicos que, de outra
forma, não seriam passíveis de execução.
No período de meu Govêrno, de fevereiro de
1967 até a presente data, estão sendo investidos nos
diversos setores sócio-econômicos do Estado, recursos
da ordem de 48 milhões, 568 mil e noventa e nove
cruzeiros novos e 94 centavos, assim distribuídos:

Setor Previdência Social...........................................................................................
Setor de Saúde.........................................................................................................
Setor Industrial..........................................................................................................
Setor de Agrícultura..................................................................................................
Setor de Estudos e Pesquisas..................................................................................
Setor de Saneamento Básico...................................................................................
Setor de Energia Elétrica..........................................................................................
Setor de Habilitação Popular....................................................................................
Setor de Educação....................................................................................................
Setor de Crédito Bancário.........................................................................................
Setor de Obras Públicas...........................................................................................
Setor de Transportes – Rodovias.............................................................................

Êsse montante de recursos vinculados,
com
aplicação
especifica pré-determinada,
recursos já investidos no meu Govêrno e
ainda em fase de investimento, em sua totalidade
proveio do Govêrno de Vossa Excelência,
Senhor Marechal Costa e Silva, por in-

146.902,40
174.612,76
520.000,00
548.423,21
764.000.00
1.138.000,00
1.267.036,45
1.527.682,61
1.637.836,52
4.350.000,00
5.240.000,00
29.253.605,99

termédio dos seguintes Ministérios e órgãos
Federais:
– Ministério das Minas e Energia: Conselho
Nacional do Petróleo e Petróleo Brasileiro S.A –
PETROBRÁS;
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– Ministério dos Transportes: Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem;
– Ministério do Interior: SUDENE, Banco do
Nordeste do Brasil, DNOS e Banco Nacional de
Habitação;
– Ministério da Agricultura: Instituto Nacional
do Desenvolvimento Agrário – INDA;
– Ministério da Fazenda: Fundo de
Participação dos Estados – Banco Central do Brasil –
Banco do Brasil e Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico;
– Ministério da Educação e Cultura: Fundo
Nacional do Ensino Médio e Fundo Nacional do
Ensino Primário;
– Ministério do Trabalho e Previdência Social:
FUNRURAL;
– Ministério da Justiça: Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor.
Além das verbas acima referidas, recebeu o
Estado de Sergipe, para o Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem, em Convênio com a
SUDENE e a USAID, entre máquinas e veículos, 42
unidades no montante de 4 milhões e meio de
cruzeiros novos.
Temos hoje, na BR-101, 176 quilômetros
de estradas pavimentadas, e queremos, nesta
oportunidade, afirmar que, antes de 31 de março de
1964, só existiam no Estado, na BR-101, 31
quilômetros de estradas pavimentadas. De 31
de
março
para
cá,
foram
pavimentados
145 quilômetros. Estão ainda por asfaltar 35
qüilômetros para chegar até a cidade de Propriá,
meta que atingiremos no próximo mês de novembro,
dentro do compromisso assumido pelo Govêrno do
Estado
com
o
seu
operoso
Ministro

Mário Andreazza e o seu Diretor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, Engenheiro
Eliseu Resende.
Esclarecemos a Vossa Excelência que as
obras da BR-101, em nosso Estado, estão sendo
executadas pelo Departamento de Estradas de
Rodagem de Sergipe, por delegação especial do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e
da SUDENE, com excelentes resultados práticos.
Ao tempo em que a BR-101 chega a Propriá,
esperamos que seja iniciada a construção de ponte
rodo-ferroviária Propriá – Colégio, sôbre o Rio São
Francisco, Rio da Unidade Nacional, outra grande e
importante realização do Govêrno de Vossa
Excelência.
Devo ressaltar, ainda, o Convênio firmado
entre o Estado de Sergipe e o Banco do Nordeste do
Brasil, com interveniência da SUDENE e participação
do Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
Convênio no valor de 10 milhões, 550 mil cruzeiros
novos, destinados à ampliação e modernização dos
serviços de abastecimento de água de Aracaju.
Cabe aqui, e eu a profiro, uma palavra de
encômio ao Ministério do Interior, que obedece ao
comando esclarecido do General Afonso Albuquerque
Lima, homem que soube escolher auxiliares do porte
do General Euler Bentes Monteiro, Superintendente da
SUDENE, e do Economista Rubens Costa, Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil.
Nesta palavra de encômio, quero pôr em
destaque êsses dois órgãos – SUDENE e Banco do
Nordeste –, cuja atuação firme, constante, solícita, vêm
ajudando os Estados do Nordeste a se desenvolverem.
É
de
assinalar,
igualmente,
o
Convênio
recentemente
firmado
entre
o
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Estado de Sergipe e o FUNRURAL, através do
Instituto Nacional da Previdência Social, para a
instalação de serviços médicos em municípios do
interior sergipano e assistência médica ao
trabalhador rural.
Não poderia também deixar de dizer
a Vossa Excelência que no seu Govêrno
instalou-se a Universidade Federal de Sergipe.
Criada por Decreto-Lei do grande e saudoso exPresidente
Humberto
de
Alencar
Castello
Branco, teve a Universidade de Sergipe os seus
Estatutos aprovados por Vossa Excelência que
concedeu os recursos financeiros para o seu
funcionamento.
Devo também declarar que continuo confiante
na atuação de Vossa Excelência para a solução
dos problemas do potássio e do sal-gema,
com a exploração do nosso subsolo. Sergipe,
pela minha voz declara a Vossa Excelência
que está unido em tôrno do mesmo ideal:
líderes políticos, classes produtoras, estudantes,
trabalhadores, enfim todo o povo sergipano, esperam
que o problema seja resolvido ainda no Govêrno
Costa e Silva.
Ao relacionar, nesta hora, êsses recursos
todos e os respectivos serviços, faço pùblicamente
uma espécie de prestação de contas e, ao mesmo
tempo, testemunho os agradecimentos do povo e do
Govêrno de Sergipe, pela colaboração inestimável
do Govêrno de Vossa Excelência, que veio ao
encontro de nossas necessidades públicas.
Essa política financeira do Fundo de
Participação, essa distribuição de recursos aos
govêrnos estaduais, através do Govêrno de Vossa
Excelência, está levando a contribuição efetiva e
concreta do Govêrno Federal a todos os recantos
do território nacional, e possibilita aos Es-

tados a realização de inúmeros serviços públicos.
Todos êsses fatos incontestes, que lastreiam
a visita de Vossa Excelência e de sua Comitiva a
Sergipe, transformam êste momento excepcional
num instante de alto contentamento para o
Govêrno sergipano e o seu povo. É, por conseguinte,
com satisfação incontida, que acolhemos e
recepcionamos, com os agradecimentos e as
homenagens merecidas, ao ínclito Presidente da
República.
Excelentíssimo Sr. Presidente Arthur da Costa
e Silva:
Além da circunstância política de estarmos –
Vossa Excelência à frente dos destinos do Brasil, e
eu no exercício do cargo de Governador de Sergipe
– afinidades profundas existem entre nós, que nos
identificam diante do mesmo objetivo.
É Vossa Excelência um dos líderes
destacados da vitoriosa Revolução de Março de
1964, revolução a cujos ideais estamos todos
vinculados e a serviço dos quais nos devotamos.
Foi Vossa Excelência o homem forte a quem
coube a árdua tarefa de comandar o glorioso
Exército Nacional, no período de consolidação da
revolução brasileira, no Govêrno do saudoso e
inesquecível Marechal Humberto de Alencar Castello
Branco.
Tendo ajudado o Brasil a sair do caos da
subversão e da corrupção instaladas nos mais altos
postos do Govêrno, é agora Vossa Excelência o
legítimo Condutor do Brasil pelos caminhos da
democracia e da ordem, da paz, do trabalho
planejado, do desenvolvimento nacional e do bemestar do povo brasileiro.
Alegro-me
e
honro-me
de
participar
dêsses mesmos ideais, assim como me
honro
e
me
alegro
de
servir
a
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Sergipe sob a orientação e a liderança do Marechal
Arthur da Costa e Silva.
Hoje Vossa Excelência, regressando da
Amazônia, vem a Sergipe, por algumas horas
apenas, com o objetivo preciso de inaugurar êste
Terminal Marítimo, obra do seu Govêrno em Sergipe
e um dos mais importantes do mundo no seu gênero.
Sergipe espera a sua visita, em outras
oportunidades, mais demoradamente, a fim de
receber as homenagens a que faz jus, as
homenagens do povo e Govêrno reconhecidos.
No momento em que Vossa Excelência pisa o
solo sergipano, nesta praia de Atalaia, saúdo ao
Presidente da República, o mais alto magistrado do
País, líder dos brasileiros, revolucionário firme e
destemido, cidadão sergipano que volta rever a sua
terra de adoção e o seu povo.
Vossa Excelência, por todos êsses títulos, é
credor da estima e dos aplausos irrestritos do
Govêrno e da gente sergipana.
Senhor Presidente Arthur da Costa e Silva!
Seja bem-vindo a Sergipe."
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 4
Discussão, em turno único, do Requerimento
nº 1.013, de 1968, pelo qual o Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres solicita transcrição, nos Anais do
Senado, do editorial intitulado "Opressão Total",
publicado no Jornal do Brasil do dia 22-8-68.
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.

EDITORIAL DO JORNAL DO BRASIL, DE 228-68, SOB O TÍTULO "OPRESSÃO TOTAL", QUE
SE PUBLICA NOS TÊRMOS DO REQUERIMENTO
Nº 1.013, DE AUTORIA DO SR. VASCONCELOS
TÔRRES, APROVADO NA SESSÃO DE 29-8-68.
"OPRESSÃO TOTAL
A brutal agressão da União Soviética e de
seus submissos satélites à Tcheco-Eslováquia
veio demonstrar a um mundo estarrecido que,
apesar de certas aparências de flexibilidade, o
sinistro império comunista não mudou. Há doze
anos os soviéticos esmagavam a ferro e fogo a
revolta húngara, para extirpar no nascedouro os
anseios de liberdade do Govêrno de Budapeste.
Naquela época a União Soviética emergia da
truculenta ditadura stalinista e não foi surprêsa
para a opinião pública mundial que recorresse a
meios extremos para impor sua vontade aos
desventurados vizinhos dominados por um regime
político implantado pelo Exército Vermelho ao
findar da II Guerra Mundial. Mas, hoje, no reinado
medíocre e burocrático da apagada dupla KossiguinBrejnev, na hora em que Moscou abandona
abertamente a pregação da revolução comunista
mundial e em que procura, por tôdas as formas,
assegurar as bases da coexistência com o mundo
livre, não se pode negar que a violenta ação do
Exército Vermelho, acompanhado pelos exércitos
satélites dos seus vassalos do Pacto de Varsóvia,
surpreendeu até mesmo os observadores mais
atentos. Qual foi o crime dos tchecos, que
desencadeou a reação, insólita no mundo de
nossos dias, de uma maciça ação armada? Estaria
a Tcheco-Eslováquia ameaçando voltar às
suas tradições democráticas e abolir o regime
socialista de Govêrno, baseado na doutrina
do marxismo-leninismo? Seria de temer-se a apa-
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rição de uma democracia liberal no coração do bloco
comunista, colocando em perigo sua unidade e sua
coesão? Nada disso. Durante os longos meses de
crescentes pressões russas e no curso das difíceis
negociações de Cierna e de Bratislava, os líderes do
regime de Praga reiteradamente afirmavam a
sua fidelidade à filosofia do socialismo reinante
na Europa Oriental. Dubcek era um bom e
leal comunista. Seu regime preservou a estrutura
estabelecida desde 1948, quando os comunistas
liquidaram com o Presidente Benes e sua
débil democracia. As iras de Moscou não foram
desencadeadas por nenhum pecado contra os
dogmas doutrinários emanados do Kremlin, nem por
qualquer infidelidade de relações demasiadamente
intimas com os países democráticos. O grande êrro
de Dubcek foi admitir em seu país um despontar de
liberdade. E a liberdade é um perigoso brinquedo no
reinado das sombras do mundo socialista.
O que ocorreu na Tcheco-Eslováquia
durante os últimos meses constituía uma das
mais importantes experiências do mundo moderno.
Levado pela pressão irresistível da opinião
pública, que foi acordada por demonstrações
estudantis, o Partido Comunista derrubou o taciturno
Presidente Novotny, remanescente anacrônico
do stalinismo e colocou à frente do Govêrno um
grupo de jovens comunistas arejados, com uma
visão atualizada do mundo moderno, liderados
por Dubcek. Depois de vinte anos de triste e
cinzenta ditadura, admitiu-se a liberdade de
expressão. Os jornais começaram a analisar
livremente os acontecimentos internos e externos.
Um grupo extremamente atuante de intelectuais
passou a exercer enorme influência sôbre a
mocidade, que foi para as ruas entusiasmada com a

primavera de liberdade que se inaugurava no país.
Os observadores políticos de todo o mundo
acompanhavam com o maior interêsse êsse
experimento de conciliar o regime comunista com
uma certa dose de liberdade.
Mas o Kremlin, que conhece até onde vai a
fôrça de suas idéias e não está disposto a correr o
risco do contágio que emana dessa admirável
doença que é o sentimento de liberdade, mobilizou
todos os seus instrumentos de pressão para liquidar
na fonte o surto de independência tcheco. A artilharia
da imprensa escrava estabeleceu uma barragem de
fogo contra o regime de Praga. Manobras militares
passaram a ser feitas nas fronteiras e no próprio
território da Tcheco-Eslováquia. As ameaças diretas
choveram nas duas reuniões de Cierna e de
Bratislava. Mas Dubcek, escudado pelo apoio
unânime da opinião pública de seu pais, resistiu.
Diante da ameaça crescente dêsse corpo
estranho e perigoso no mundo comunista que é a
liberdade, os soviéticos resolveram enfrentar tudo,
deixando cair a máscara e partindo para a invasão
armada destituída de qualquer resquício de
cerimônia. A desculpa cìnicamente apresentada na
nota do Kremlin, de que o Govêrno tcheco teria
pedido a "ajuda" das fôrças soviéticas – prontamente
desmentida por Praga – faria inveja a Adolf Hitler. Os
nazistas
não
chegaram
a
pretextos
tão
despudorados.
Pela madrugada consumava-se a ocupação.
Calou-se a Rádio de Praga, interrompendo os
últimos protestos da liberdade agonizante. Desceu
de nôvo sôbre a Tcheco-Eslováquia a sombra da
opressão total.
A
mocidade
tcheca,
cuja
coragem,
cuja
independência,
acenderam
uma
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efêmera flama de esperança no coração de um
povo humilhado – ao que parece – não terá sequer
o consôlo da solidariedade dos moços de todo o
mundo. Os jovens, tão pressurosos em denunciar
a intervenção dos Estados Unidos no Vietname,
em vergastar os males do imperialismo americano,
assistem sem uma palavra de protesto ao
esmagamento de um grande povo pelas fôrças
da tirania. Sôbre os escombros da bela aventura
vivida pelos tchecos desce uma estranha cortina
de silêncio. Eloqüente silêncio, que vale por
uma veemente condenação das fontes inspiradoras
de tôda a maré de rebeldia e inconformismo
com relação às "estruturas existentes" que
inundou o mundo democrático nos últimos
meses."
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):
Item 5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 65, de 1968, de autoria do Sr.
Senador Aarão Steinbruch, que dispõe sôbre o
fornecimento obrigatório do café matinal gratuito aos
empregados, por emprêsas individuais ou coletivas,
contando mais de dez funcionários, e dá outras
providências (incluído em Ordem do Dia, em virtude
da aprovação de requerimento em Sessão anterior),
tendo:
PARECERES, sob nos 630, 631 e 697, de
1968, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, favorável;
– de Legislação Social, favorável;
– de Economia, favorável, com as Emendas
que apresenta, de números 1-CE e 2-CE. (Parecer
apresentado em virtude da aprovação do
Requerimento nº 1.027, de 1968.)
Em discussão o projeto com as emendas.
(Pausa.)

Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 65, DE 1968
Dispõe sôbre o fornecimento obrigatório de
café matinal gratuito aos empregados, por emprêsas
individuais ou coletivas, contando mais de dez
funcionários, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica tôda emprêsa, individual ou
coletiva, com mais de 10 (dez) empregados, inclusive,
obrigada a fornecer-lhes, sem ônus ou quaisquer
descontos salariais, uma refeição matutina.
Art. 2º – Esta refeição, compulsòriamente,
constará, no mínimo, de pão, manteiga, café e leite.
Art. 3º – Para os efeitos desta Lei, as
emprêsas ficam obrigadas, igualmente, a manter
instalações, convenientemente aprovadas segundo
as normas sanitárias vigentes, destinadas à
distribuição do café matinal gratuito.
§ 1º – O horário da distribuição alimentar terá
início sempre, no mínimo, meia hora antes e se
prolongará até 5 (cinco) minutos do comêço do
expediente normal de trabalho.
§ 2º – Além dos encargos aludidos nos
artigos desta Lei, as emprêsas deverão manter,
ainda, geladeiras de serpentina, toalhas,
louças, talheres e demais petrechos, bem
como aparelhamento próprio à conservação e
aquecimento de marmitas ou outros depósitos de
comida, trazidos de fora pelos seus empregados,

– 526 –
para o almôço ou quaisquer outras refeições diárias.
§ 3º – A quaisquer exigências de horas
extras de trabalho antes do início do expediente
normal, compulsòriamente deverão corresponder as
antecipações adequadas dos horários de distribuição
do café matinal.
§ 4º – Ficam excetuadas, dos efeitos desta
Lei, a emprêsa já legalmente obrigada à prestação
dêste benefício, ou aquelas de cujo programa de
atividades conste a distribuição do café matinal
gratuito.
Art. 4º – O não-cumprimento da presente Lei
importará à emprêsa incorrer em multas e sanções, a
serem fixadas pela sua regulamentação.
Art. 5º – Dentro de 90 (noventa) dias, a partir
da data de sua publicação, o Ministério do Trabalho
e Previdência Social fará aprovar e publicar a
regulamentação da presente Lei.
Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Em votação as Emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas. A matéria vai à Comissão de
Redação, para redigir o vencido, para o segundo
turno regimental.
São as seguintes as emendas aprovadas:

tônio Carlos, lido na hora do Expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Há ainda oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo
Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem revisão do
orador.): – Srs. Senadores, eu vi. Gostaria, Sr.
Presidente, de parodiar o cantor imortal, relatando,
também, um episódio de heroísmo; mas,
infelizmente, o que, em companhia dos eminentes
Senadores Aurélio Vianna e Argemiro de Figueiredo,
observei, hoje, na Universidade de Brasília, não foi
daqueles atos heróicos em que um bravo, brandindo
a borduna, investia contra a barbárie e a selvageria.
Ao contrário, a barbárie e a selvageria é que
campeavam, pretendendo destruir, na alma de todos
aquêles que assistiam a tão degradante espetáculo,
a confiança na evolução do espírito humano e a
certeza de que civilização é aprimoramento das
qualidades nobres do homem.
Sr. Presidente, ao ouvir do eminente Senador
Argemiro de Figueiredo e de nosso Líder Aurélio
Vianna notícia das graves ocorrências que se
desenrolavam na Universidade de Brasília e
sentindo a indignação que se apoderara do bravo
representante paraibano, com êles segui para ali,
certo que estava de que, além de dois parlamentares
EMENDA Nº 1-CE
ilustres, ia, em particular, o homem preocupado com
a sorte dos seus caríssimos filhos. E a fim de
Substitua-se a palavra com do art. 1º pela que aos eminentes colegas não faltasse, naquele
expressão "tendo permanentemente".
instante, a solidariedade do amigo, acompanhei
êsses dois ilustres representantes brasileiros nesta
EMENDA Nº 2-CE
Casa...
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Suprima-se no art. 1º a palavra inclusive.
Renovo os agradecimentos a V. Ex.ª.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O
SR.
EDMUNDO
LEVI:
–
Passa-se à votação do Requerimento ...para, contristadamente, com o coração
nº 1.089, de autoria do Sr. Senador An- sangrando
e
como
brasileiro
humilhado,
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contemplar o espetáculo que a todos nos degradou.
Lembrei-me,
Sr.
Presidente,
naquele
momento, de umas palavras do Presidente Castello
Branco, em discurso pronunciado creio que numa
cidade do Nordeste. Dizia êle que muitas foram
as imposições para que concordasse com a
implantação de um Estado meramente policial.
Ter-lhe-ia sido fácil, acrescentou, governar sob
o estado policial, em que não haveria oposição, não
haveria imprensa livre, não haveria quem ousasse
opor-se a seus atos.
Mas aquêle brasileiro, apesar de vir como
executor
de
um
programa
revolucionário,
compreendeu que – é êle quem esclarece – "seria
fácil ingressar num estado policialesco, difícil seria
depois sair dêle".
E eu, ao contemplar aquêle quadro desolador,
Sr. Presidente, tive a compreensão de que as
mesmas fôrças, os mesmos pregadores de tirania
que pretendiam um Estado policial com o primeiro
Presidente revolucionário, continuavam e continuam
agindo com a intenção de transformar o Brasil num
País indiscutivelmente totalitário. E veio-me ainda à
mente o espetáculo degradante das filas imensas
que, muito môço ainda, assistia nos cinemas quando
os aliados exibiam as monstruosidades praticadas
pelos nazistas nos campos de concentração.
O SR. JOÃO ABRAHÃO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Um momento,
Senador.
E mais ainda, Sr. Presidente, como uma
das vozes que se levantaram, nesta Casa, contra
a monstruosidade da invasão russa na TchecoEslováquia,
parece-me
que
vi
perpetrado,
em miniatura no espaço mas de tamanho igual
em monstruosidade, o ato praticado pelas fôrças
do Pacto de Varsóvia contra as popula-

ções inermes, idealistas, em busca de um mundo
melhor, da brava Tcheco-Eslováquia.
Tem o aparte o nobre Senador João Abrahão.
O SR. JOÃO ABRAHÃO: – Senador
Edmundo Levi, congratulo-me com V. Ex.ª e com os
Senadores Argemiro de Figueiredo e Aurélio Vianna,
que expressaram, nesta Casa do Congresso
Nacional, o protesto diante das arbitrariedades e das
violências hoje praticadas na Universidade de
Brasília. Nosso protesto, Senador Edmundo Levi, é o
protesto de tôda a família brasileira diante das
violências que vivemos no dia de hoje. Eu não
poderia deixar de solidarizar-me com êsses
Senadores e manifestar também a minha repulsa
contra o ódio que se implanta nos corações daqueles
que terão, no dia de amanhã, a responsabilidade de
nos suceder. Queremos, associando ao nosso
aparte, ao nosso protesto, fazer uma advertência
séria ao Sr. Presidente da República, antes que seja
tarde, que desvie a Nação do rumo em que a está
conduzindo, o rumo do caos, da desordem, da
anarquia e da intranqüilidade da família brasileira.
Associo às palavras de V. Ex.ª o meu manifesto
de protesto contra as arbitrariedades e violências
– repito – que se praticam em todo o território
nacional.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Muito grato à
colaboração, à solidariedade do eminente Senador
João Abrahão, que, em síntese, revela que todos
nós, quer tenhamos presenciado ou não o
monstruoso crime praticado contra a mocidade
idealista de nossa terra, não podemos calar nossa
revolta e deixar de advertir os podêres públicos sôbre
o que se pratica, sôbre o que se pretende, como
se conduz êste País. Infelizmente, se vai formando
uma barreira entre governantes e governados,
gerando o desespêro naqueles que não podem
reagir e o desencanto no coração dos que pretendem
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um dia dirigir a nossa Pátria. Não se firmará o ódio
porque são jovens, e juventude é grandeza, é
bondade, é magnanimidade. Passada a refrega, por
certo, estão dispostos a estender a mão, a
reconhecer que todos somos irmãos, que todos
formamos uma Pátria só.
Mas, Sr. Presidente, ao assistirmos àquela
fila imensa de môças e rapazes com as mãos à
cabeça, chorando, uns de raiva, de indignação
pela impossibilidade de reagir, outros sob o efeito
do gás lacrimogêneo, aproximamo-nos para
ver as equimoses, os sinais físicos da violência
praticada contra tantos jovens. A polícia, na sua
estupidez – como bem acentuou o eminente
Senador Mem de Sá – pretendeu impedir-nos de,
ao menos, aproximarmo-nos dos jovens que
eram levados para os campos de concentração
improvisados,
como
se
fôssem
criminosos
caçados pela polícia da Guanabara em suas
favelas.
Tive a comprovação, Sr. Presidente, e não
pude calar-me, de que o maior crime que se comete
neste País é, justamente, pretender alguém estudar.
Ser estudante, hoje – segundo as regras da polícia –
é o mais grave delito, punível com a maior das
violências. Ser estudante, para a polícia, é ser
criminoso vulgar.
Pudemos verificar o estado de alma,
de tristeza, de desespêro, de nervosismo
daqueles jovens. Fomos, com o eminente Deputado
Brito Velho, até uma sala de um dos pavilhões,
onde se encontravam dois estudantes: um
atacado de crise nervosa, outro violentamente
ferido na testa. E sòmente porque aquêle ilustre
parlamentar gaúcho, declinando a sua condição
de médico, explicou ao oficial responsável
pelas operações a imperiosa necessidade da
retirada dos dois jovens, foram êles conduzidos até
o hospital, para que recebessem o tratamento
necessário.

Deve-se ressaltar, Sr. Presidente, por um ato
de justiça, a maneira cortês, sensata, como se
conduziu, nas conversações com os Senadores e
demais parlamentares, o responsável pela Divisão
de Operações do Departamento de Polícia Federal,
já citado nesta Casa, General Dionísio do
Nascimento.
Enquanto S. Ex.ª lá não se encontrava, porém,
nós assistimos à expansão do instinto mórbido dos
seus subordinados, que ali estavam executando,
segundo alegavam, as ordens recebidas.
Relatou-se aqui o espetáculo da violência
cometida contra o Deputado David Lerer. Nós, que
compúnhamos o grupo de Senadores, assistimos
parte dessa monstruosidade e todos procuramos
proteger o companheiro, o parlamentar, que ia sendo
arrastado para um dos carros da polícia. E formamos
o cêrco em tôrno daquele parlamentar. Os policiais,
na sua insanidade, disseram que levariam, de
qualquer maneira, não apenas aquêle parlamentar,
mas todos nós. Foi então que, pela palavra de
muitos, veio a reação, que finalmente chamou ao
bom-senso o imediato do chefe das operações, para
que não levasse a cabo a intenção – o que de certo
causaria as mais danosas e as mais graves
conseqüências.
Mas, o deputado paulista Santilli Sobrinho,
que, segundo nos relatou, lá se apresenta todos
os dias, às 11 horas, para buscar seu filho,
ingressando desprevenidamente na Universidade,
em companhia de um jovem paulista, sem ao
menos saber do que se passava, foi recebido a
cassetetes, a pauladas, não obstante declinar a sua
qualidade de deputado. E, ao declinar sua qualidade
de deputado e exibir o documento comprobatório,
tinha por resposta: "É por isso mesmo!", e lhe
desciam o cassetete nas costas. Rasgaram-lhe a
caderneta, a carteira de identidade, esbordoaram
aquêle parlamentar, e nós outros avançamos para
retirá-lo das garras dos abutres humanos que se
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haviam apoderado do ilustre homem público.
Alega-se que haveria intenções subversivas
nos estudantes ali concentrados. Mas o conceito de
subversão, na mentalidade policialesca, é tão amplo,
que uma simples crítica construtiva pode, dessa
maneira, aparecer como atividade subversiva.
Disse-nos o General responsável pelas
operações que teria em mãos um boletim, impresso
na Gráfica da Universidade, de incitação subversiva.
Mas, Sr. Presidente, quando ouvimos essas
informações, temos dúvida quanto aos propósitos
subversivos com que o Govêrno sempre justifica as
suas agressões contra a mocidade estudiosa da
nossa terra.
Pretender-se que os estudantes não reajam
quando vêem um colega seu agredido ou espancado
é querer que desapareça do coração humano, e
sobretudo da alma da mocidade, êsse sentimento de
solidariedade que é inato em todo homem que se
preza de ser homem.
A polícia alega subversão porque alguns
estudantes reagiram a pauladas. Tinham de reagir,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque também
faz parte do próprio princípio de solidariedade
humana a reação pelos meios de que se dispõe,
quando um semelhante nosso sofre uma violência
ou uma injustiça. Não podemos louvar, mas
compreendemos as agressões, os atos de violência,
que noticiam constantemente os jornais, praticados
por militares de tôdas as fardas e de tôdas as
armas, quando um colega seu, por qualquer
circunstância, é agredido ou prêso por uma
autoridade policial. Quantas e quantas vêzes temos
lido essas notícias, que delegacias de polícia
foram invadidas por soldados do Exército, da
Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, para
retirarem de lá um colega seu que tenha sido detido
ou prêso por uma autoridade policial?

Não louvamos, mas compreendemos: é o
espírito de solidariedade. E se integrantes dessas
classes, que se fundam no princípio da disciplina e
da hierarquia, se rebelam e, tangidos pelo espírito de
solidariedade, vão buscar dentro das delegacias os
seus colegas, como pretender-se que o estudante,
que é, sobretudo, o ideal, a generosidade, a
vibração, abandone os seus colegas às mãos dos
violentos que, valendo-se da condição de policial,
dão vazão aos seus instintos bestiais e às suas
inclinações mórbidas? Sr. Presidente e Srs.
Senadores, os discursos dos eminentes Senadores
Aurélio Vianna e Argemiro de Figueiredo deram idéia
nítida, compreensão exata do espetáculo brutal que
hoje se desenrolou na Universidade de Brasília.
Como integrante, no entanto, do grupo de
Senadores que compareceu ali para, com a alma
compungida, com o coração dolorido, assistir àquele
espetáculo, também gostaria de trazer o meu
protesto, dando a esta Casa um testemunho
desapaixonado das monstruosidades praticadas.
Faz-se mister, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que a Polícia não mantenha suas
relações, vamos dizer assim, com estudantes
através de policiais comuns. Torna-se necessário,
pelo agravamento das relações entre estudantes e
Govêrno, que se crie, o quanto antes, um corpo de
elite, uma divisão especializada para tratar com a
rebeldia inata do estudante, com essa inquietação
que é própria das almas môças. Não podemos
deixar, e não se pode conceber, que os problemas
dos jovens de hoje que serão os homens de
amanhã, mas, sobretudo da mocidade brasileira,
filhos de todos nós, desde o humilde operário até ao
mais alto homem da República, não se pode
deixar que as relações com essa mocidade que vive
um mundo diferente dêste que passa, continue
sendo tratada pelo policial da mesma maneira com
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que o órgão repressor trata o marginal, o facínora, o
criminoso vulgar.
Não serão policiais analfabetos, sádicos,
alguns, como me chamou a atenção um jornalista,
armados de canos de ferro, desejosos de dar
expansão a seus instintos bestiais, não serão
policiais dêste quilate que estarão em condições de
dialogar com os estudantes, ou de reprimir-lhes a
ação, que não é subversiva nem criminosa, mas de
rebeldia própria da mocidade.
O SR. JOÃO ABRAHÃO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Com muito prazer.
O SR. JOÃO ABRAHÃO: – Rememorando os
tristes acontecimentos de hoje, na Universidade de
Brasília, de que foram testemunhas V. Ex.ª e outros
eminentes colegas, vai, neste meu aparte, um pedido
aos Presidentes das duas Casas do Congresso
Nacional, no sentido de que interfiram, junto ao
Poder Executivo, para que os Srs. Congressistas
sejam tratados com o respeito que merecem. As
cenas lamentáveis, condenadas por todos, que V.
Ex.ª presenciou hoje, ocorreram conosco em
Goiânia, aconteceram com o Senador Lino de Mattos
no Rio de Janeiro, e continuarão acontecendo se
êsse Poder não tiver a coragem de tomar uma
posição diante da conjuntura nacional, onde a
anarquia invade todos os Podêres desta Nação,
prevalecendo, apenas, o poder da fôrça, o poder da
arbitrariedade e o poder da violência. Se somos
autênticos representantes do povo, creio que é
chegado o momento de falarmos, realmente, em
nome do povo brasileiro. Esta, a intervenção que
faço no pronunciamento de V. Ex.ª e continuo
prestando a minha inteira solidariedade às palavras
de V. Ex.ª.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Muito grato, nobre
Senador João Abrahão.

Não devemos pedir, devemos exigir e,
sobretudo pela nossa conduta, demonstrar àqueles
que comandam a máquina policial que não estamos
dispostos a abdicar das prerrogativas que não são
nossas, mas do povo, em nome do qual as
exercemos.
Assim, Srs. Senadores, trazendo também a
esta Casa o meu relato, e manifestando, embora
com serenidade, a minha indignação pelo espetáculo
degradante a que assisti, quero, secundando o
eminente Senador Argemiro de Figueiredo, formular
um apêlo ao Sr. Presidente da República para que
use da sua autoridade e impeça que essa descida de
montanha continue. Evite, pelos podêres de que
dispõe e com o apoio de todos nós, que estou certo
não lhe faltará, o ingresso no estado policialesco a
que aquelas mesmas fôrças, que pretenderam impôlo ao tempo do eminente Presidente Castello Branco,
parecem querer conduzir o País. E, ao Líder do
Govêrno nesta Casa, o Sr. Senador Petrônio Portela,
que prometeu um rigoroso inquérito para apurar as
ocorrências graves, não só no que diz respeito aos
estudantes, mas no que se refere aos parlamentares,
quero formular um apêlo para que o inquérito que
prometeu não fique apenas na promessa, nem
também sob o rótulo de um "rigoroso inquérito".
Todos nós sabemos quantos inquéritos já se
abriram para apurar atos dessa natureza e, até hoje,
não há notícia de nenhuma punição, de nenhuma
providência para coibir a continuidade de tais atos.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
apresento à Casa simples e fiel relato para
que, reforçando as declarações e a exposição
dos eminentes Senadores que me antecederam,
possam os Senhores Senadores que não
assistiram à monstruosidade do assalto à
Universidade de Brasília fazer julgamento
sereno. Quero contribuir para que todos nós,
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unìssonamente, independentemente de côr
partidária ou de posição regionalista, formemos
um bloco só, na ajuda àqueles que têm o
sincero desejo de implantar realmente uma
ordem democrática, de segurança, de defesa
da vida e do direito que tem a nossa mocidade
de estudar e ilustrar-se, como também na
defesa das prerrogativas, não só constitucionais
mas até supra-estatais, asseguradas aos
representantes legítimos do povo brasileiro.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Se
nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a Sessão, convocando, antes, a Casa para

uma Sessão extraordinária às 18 horas e 30 minutos,
com a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 705, de 1968) do Projeto de Lei da Câmara
nº 104, de 1968 (número 1.376-B/68, de 1968, na
Casa de origem), que aprova a Quarta Etapa do
Plano-Diretor de Desenvolvimento Econômico e
Social do Nordeste, para os anos de 1969, 1970,
1971, 1972, e 1973, e dá outras providências.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 50 minutos.)

170ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 29 DE AGÔSTO DE 1968
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio
Brito – Edmundo Levi – Desiré Guarani – Milton
Trindade – Lobão da Silveira – Clodomir
Millet – Sebastião Archer – Victorino Freire –
Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes
Pimentel – Wilson Gonçalves – Duarte Filho –
Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – Pessoa de Queiroz –
Leandro Maciel – Júlio Leite – José Leite –
Antônio Balbino – Carlos Lindenberg – Raul
Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch –
Vasconcelos
Tôrres
–
Aurélio
Vianna
–
Gilberto Marinho – Milton Campos – Benedicto
Valladares – Nogueira da Gama – Lino de
Mattos – João Abrahão – Armando Storni –
Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – Filinto Müller –
Bezerra Neto – Celso Ramos – Antônio
Carlos – Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem
de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): –
A lista de presença acusa o comparecimento
de 46 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida
a Ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da
Ata da Sessão anterior, que é, sem debate,
aprovada.

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
Nº 706, DE 1968
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1968 (nº 73B/68, na Câmara), que aprova o Convênio de Coprodução Cinematográfica, firmado entre a República
Federativa do Brasil e a República Argentina, em 25
de janeiro de 1968.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
O presente projeto de decreto legislativo
aprova o Convênio de Co-produção Cinematográfica,
firmado entre a República Federativa do Brasil e a
República Argentina, em 25 de janeiro de 1968.
Em exposição de motivos, anexada à
Mensagem nº 75, de 1968, do Senhor Presidente da
República, o Ministro das Relações Exteriores ressalta
que o convênio em aprêço dará "real incentivo às
crescentes relações, no campo cinematográfico, entre
os dois países" e possibilitará "uma colaboração mais
ampla em sua indústria de cinema".
O documento diplomático em exame objetiva
impulsionar a co-produção cinematográfica brasileiroargentina de longa metragem e de boa qualidade.
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Os filmes de ambos os países, produzidos sob
o regime de co-produção, serão considerados
nacionais e gozarão no Brasil e na Argentina dos
benefícios de fomento estabelecidos, ou que venham
a ser criados, em cada país, para a indústria
cinematográfica local.
Considera-se co-produção, para efeito do
presente convênio, aquela na qual a participação
minoritária de uma das partes contratantes não
seja inferior a 40%. Com autorização especial
das autoridades competentes dos dois países,
essa participação minoritária poderá ser reduzida
para 30%, tendo-se em vista o valor artístico
e a extraordinária envergadura técnica de alguns
filmes.
As rendas auferidas pelos filmes coproduzidos serão divididas proporcionalmente à
participação de cada uma das parte no custo de
produção do mesmo.
O ajuste estipula que o Instituto Nacional
de Cinema, pelo Brasil, e o Instituto Nacional
de Cinematografia, pela Argentina, são as
autoridades encarregadas da execução do
convênio.
Com essas características, julgamos que o
Convênio de Co-produção Cinematográfica, firmado
entre o Brasil e a Argentina, em 25 de janeiro
próximo passado, trará inegáveis benefícios ao
desenvolvimento da cinematografia nacional e
desenvolverá, também, um pouco mais as relações
culturais e de boa vizinhança entre as duas nações
amigas.
Assim, opinamos pela aprovação do presente
projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 24 de agôsto
de 1968. – Benedicto Valladares, Presidente
–
Fernando
Corrêa,
Relator
–
Milton
Campos – Mem de Sá – José Leite –
Antônio Carlos – Petrônio Portela – Carlos
Lindenberg.

PARECER
Nº 707, DE 1968
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 38, de 1968 (nº 73-B/68, na
Câmara).
Relator: Sr. José Ermírio
O presente projeto tem como objetivo aprovar
o Convênio de Co-produção Cinematográfica firmado
entre a República Federativa do Brasil e a República
Argentina. O importante acôrdo tem em mira
incrementar as relações entre dois países, agora sob
o pálio da sétima arte, o cinema.
Pela aprovação.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de 1968.
– João Cleofas, Presidente – José Ermírio, Relator –
Pessoa de Queiroz – Leandro Maciel – José Leite –
Júlio Leite – Clodomir Millet – Mem de Sá – Adolpho
Franco – Manoel Villaça – Bezerra Neto.
PARECER
Nº 708, DE 1968
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75A/68, na Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo
Cultural concluído entre o Brasil e a Tcheco-Eslováquia,
assinado no Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1962.
Relator: Sr. Mem de Sá
Pela Mensagem nº 210, de 5 de outubro de
1962, o Presidente da República submeteu ao
referendum do Congresso Nacional o texto do
presente Acôrdo Cultural, concluído entre o Brasil e a
República Socialista da Tcheco-Eslováquia, assinado
no Rio de Janeiro, em 16 de abril daquele ano.
O Convênio, firmado por ocasião da visita ao
nosso País do Ministro da Educação e Cultura daquela
República, tem por finalidade não só estreitar os laços
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de amizade que unem as duas nações, como
corporificar os interêsses e desejos mútuos de um
maior desenvolvimento de suas relações culturais,
científicas e técnicas.
Vazado nos mesmos moldes de outros
similares celebrados pelo Brasil, o Acôrdo propicia
meios eficazes e conformes à tradição de nossa
política educativa e cultural para o estabelecimento
de uma aproximação mais efetiva dos dois países,
no campo da instrução, da pesquisa técnica e
científica.
Entre os seus diferentes pontos, cabe
ressaltar:
a) o compromisso que assumem as Partes
Contratantes de estimular a colaboração de suas
instituições científicas e de pesquisa;
b) o intercâmbio de informações e de material
sôbre educação, ciência e cultura;
c) o intercâmbio de cientistas, escritores e
estudantes;
d) o intercâmbio de obras e publicações
técnicas e artísticas;
e) a concessão de bôlsas de estudo a
estudantes pós-graduados, a professôres, a técnicos
e a cientistas;
f) a promoção periódica de seminários,
conferências, exposições e festividades culturais;
g) a colaboração através de projeções de
documentários artísticos e culturais;
h) o incentivo à criação e ao desenvolvimento,
nos meios universitários, e de outras instituições de
ensino e pesquisa, de cursos sôbre a língua e a
literatura de cada Parte Contratante;
i) a instituição de planos bienais de
colaboração no campo da ciência e da
cultura.
Não
há
como
não
reconhecer
a
necessidade da aprovação do Acôrdo em aprê-

ço, não só por constituir importante fator de maior
compreensão e aproximação dos ideais dos dois povos,
como por representar valioso instrumento de intercâmbio
tecnológico e científico entre o nosso País, que necessita
alargar cada vez mais seu campo de pesquisa científica
e técnica, e a Tcheco-Eslováquia, cuja indústria
responde, hoje, por mais de 60% da renda nacional com
uma vasta rêde de estabelecimentos culturais, com um
plano de estudos de escola básica de nove anos de
duração, com centros de formação profissional e escolas
de aprendizagem de segundo ciclo que abrigam cêrca
de dois terços dos jovens que concluem as escolas
básicas e com suas escolas superiores que podem
ombrear-se com as melhores do velho continente, pelo
seu alto nível pedagógico.
Diante do exposto, a Comissão de Relações
Exteriores, dentro de suas atribuições regimentais, é
de parecer que o presente projeto de decreto
legislativo merece ser aprovado.
Sala das Comissões, 29 de agôsto de 1968. –
Benedicto Valladares, Presidente – Mem de Sá, Relator
– Antônio Carlos – Milton Campos – Fernando Corrêa –
Carlos Lindenberg – José Leite – Petrônio Portela.
PARECER
Nº 709, DE 1968
da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75A/68, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho
Nada temos a opor ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 33, de 1968 (número 75-A/68 na
Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo Cultural
concluído entre a República Federativa do Brasil e a
República Socialista da Tcheco-Eslováquia, assinado
no Rio de Janeiro em 16 de abril de 1962, quando da
auspiciosa visita ao nosso País do Sr. Frantissek
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Kahuda, então ministro da Educação e Cultura
daquela Nação, cujo Govêrno representou no ato. O
Govêrno do Brasil foi representado pelo então
Ministro das Relações Exteriores, o saudoso jurista e
político Francisco Clementino de San Tiago Dantas.
Remetido logo ao Congresso Nacional, por
mensagem presidencial de 5 de setembro daquele ano,
a que acompanhou Exposição de Motivos do Primeiro
Ministro Sr. Francisco Brochado da Rocha sòmente
agora vem ao conhecimento do Senado, remetido pela
Câmara. Ali, a Comissão de Educação e Cultura
opinou favoràvelmente, por parecer de junho de 1963,
e a de Relações Exteriores no mesmo sentido, por
parecer de 17 de abril de 1968, intercalando-se nessa
demorada tramitação voto do Deputado Raimundo
Padilha, advertindo para a posição política da TchecoEslováquia em comparação com a do Brasil. Êsse voto,
que tem a data de agôsto de 1963, conclui, todavia,
pela aprovação do acôrdo.
As cláusulas em que êste se traduz são as
mesmas de iguais acôrdos culturais que o Brasil
tem assinado, ùltimamente, com países dos mais
variados matizes. Cifram-se no intercâmbio
educativo, científico e cultural, sendo de esperar que,
entrando em vigor, dêle resulte o melhor proveito
para as relações entre as duas nações amigas.
Sala das Comissões, em 6 de junho de 1968.
– Menezes Pimentel, Presidente – Aloysio de
Carvalho, Relator – Adalberto Sena – Álvaro Maia.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A
Presidência deferiu os seguintes Requerimentos de
Informações:

– Nº 1.078/68, ao Ministério das Relações
Exteriores;
– Nº 1.079/68, ao Ministério das Relações
Exteriores;
– Nº 1.080/68, ao Ministério da Indústria e do
Comércio;
– Nº 1.081/68, ao Ministério dos Transportes;
– Nº 1.083/68, ao Ministério da Agricultura;
– Nº 1.084/68, ao Ministério da Fazenda;
– Nº 1.085/68, ao Ministério da Agricultura;
– Nº 1.086/68, ao Ministério dos Transportes.
A Presidência comunica que houve êrro
na publicação da Redação Final do Projeto de
Lei da Câmara nº 104/68, e faz as seguintes
retificações:
1) Suprimir os números 3, 4, 7, 12, 17, 21, 25,
28, 50, 52, 53 e 54 que incluem dispositivos já
constantes de outros números;
2) Acrescentar a Emenda nº 270, que foi
aprovada e omitida no avulso;
3) Nas Emendas nos 41 e 49, inclua-se a
palavra "Art."
4) Na Emenda nº 85, incluem-se entre as
palavras "Elétrica e Estado", as palavras "Sistemas
Isolados";
5) Na Emenda nº 87, onde se lê "8.925", leiase "5.925".
Comunica, ainda, que já está sendo
elaborada a nova publicação, com as retificações
acima.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passa-se à:

De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres
– Nº 1.076/68, ao Ministério do Trabalho e
Discussão,
Previdência Social;
redação
final
– Nº 1.077/68, ao Ministério dos Transportes; de
Redação

ORDEM DO DIA
em
turno
único,
da
(oferecida
pela
Comissão
em
seu
Parecer
nº
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705, de 1968), que aprova a Quarta Etapa
do
Plano
Diretor
de
Desenvolvimento
Econômico e Social do Nordeste, para os anos
de 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973, e dá outras
providências.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 316-A
do Regimento interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Para
acompanhar
na
Câmara
dos
Deputados o estudo das emendas do Senado,
designo os nobres Senadores Aurélio Vianna,
relator da matéria na Comissão de Projetos
do Executivo, e o nobre Senador Clodomir
Millet, relator da matéria na Comissão de
Finanças.
É a seguinte a redação final aprovada.

mento Econômico e Social do Nordeste para os anos
de 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1968.
– Leandro Maciel, Presidente – Duarte Filho, Relator
– Nogueira da Gama.
(A redação final das emendas foi publicada no
DCN, Seção II, de 30-8-1968.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Nada
mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a
presente Sessão, designando para a Sessão ordinária
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 53, de 1968, de autoria da Comissão
Diretora, que aposenta, por invalidez, Etelmino
Pedrosa, Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria
do Senado Federal.
2

PARECER
Nº 705, DE 1968

Discussão, em primeiro turno (com apreciação
preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o art.
265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
da Comissão de Redação, apresentando a Senado nº 61, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino
redação final das emendas do Senado ao Projeto de de Mattos, que obriga as emprêsas que menciona a
Lei da Câmara nº 104, de 1968, (nº 1.376-B, de manterem, no mínimo, um empregado, com mais de 45
1968, na Casa de origem).
anos, em cada grupo de 5 empregados, tendo:
Relator: Sr. Duarte Filho
PARECER, sob nº 698, de 1968, da Comissão:
A Comissão apresenta a redação final das
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara inconstitucionalidade.
nº 104, de 1968 (nº 1.376-B/68, na Casa de
Está encerrada a Sessão.
origem), que aprova o Plano Diretor de Desenvolvi(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 40 minutos.)

171ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 30 DE AGÔSTO DE 1968
PRESIDÊNCIA DO SR. PEDRO LUDOVICO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Oscar Passos – Edmundo Levi – Desiré
Guarani – Lobão da Silveira – Menezes Pimentel –
Duarte Filho – Argemiro de Figueiredo – José
Leite – Aurélio Vianna – Nogueira da Gama –
Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – A
lista de presença acusa o comparecimento
de 13 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida
a Ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
Ata da Sessão anterior, que é sem debate
aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PARECERES
PARECER
Nº 710, DE 1968
da Comissão de Redação, apresentando a
redação do vencido, para segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 65, de 1968.
Relator: Sr. Lobão da Silveira
A Comissão apresenta a redação do vencido,
para segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº
65, de 1968, que dispõe sôbre o fornecimento
obrigatório de café matinal gratuito aos empregados,
por emprêsas individuais ou coletivas, contando mais
de dez funcionários, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1968.
– Nogueira da Gama, Presidente – Lobão da Silveira,
Relator – Mem de Sá.
ANEXO AO PARECER
Nº 710 DE 1968

Redação do vencido, para segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 65, de 1968, que dispõe
Agradecimento de comunicação referente a sôbre o fornecimento obrigatório de café matinal
decreto legislativo:
gratuito aos empregados, por emprêsas individuais
– Nº 280/68 (nº 536/68, na origem), de ou coletivas, contendo mais de dez funcionários, e
29 do mês em curso, com referência ao dá outras providências.
Decreto Legislativo nº 32/68, que aprova o
Acôrdo Brasileiro-Paraguaio para a construção
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É tôda emprêsa, individual ou coletiva,
de uma Ponte Internacional sôbre o Rio Apa e
Ligação Rodoviária, assinado em Assunção, a tendo permanentemente mais de 10 (dez) empregados,
obrigada a fornecer-lhes, sem ônus ou quaisquer
11 de dezembro de 1967.
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descontos salariais, uma refeição matutina.
Art. 2º – Esta refeição, compulsòriamente,
constará, no mínimo, de pão, manteiga, café e leite.
Art. 3º – Para os efeitos desta lei, as emprêsas
são obrigadas, igualmente, a manter instalações,
convenientemente aprovadas segundo as normas
sanitárias vigentes, destinadas à distribuição do café
matinal gratuito.
§ 1º – O horário da distribuição alimentar terá
início sempre, no mínimo, meia hora antes e se
prolongará até 5 (cinco) minutos do comêço do
expediente normal de trabalho.
§ 2º – Além dos encargos aludidos nos artigos
desta Lei as emprêsas deverão manter ainda
geladeiras de serpentina, toalhas, louças, talheres e
demais apetrechos, bem como aparelhamento
próprio à conservação e aquecimento de marmitas
ou outros depósitos de comida, trazidos de fora pelos
seus empregados, para o almôço ou quaisquer
outras refeições diárias.
§ 3º – A quaisquer exigências de horas-extras
de trabalho antes do início do expediente normal,
compulsòriamente,
deverão
corresponder
as
antecipações adequadas dos horários de distribuição
do café matinal.
§ 4º – São excetuadas, dos efeitos desta Lei,
as emprêsas já legalmente obrigadas à prestação
dêste benefício, ou aquelas de cujo programa de
atividades conste a distribuição do café matinal
gratuito.
Art. 4º – O não cumprimento da presente Lei
importaria à emprêsa incorrer em multas e sanções,
a serem fixados pela sua regulamentação.
Art. 5º – Dentro de 90 (noventa) dias, a partir
da data de sua publicação, o Ministério do Trabalho
e Previdência Social fará aprovar e publicar a
regulamentação da presente Lei.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – O
expediente lido vai à publicação.
O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura de
requerimento de informações de autoria do Sr.
Senador João Abrahão.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.090, DE 1968
Sr. Presidente:
Na conformidade do que a respeito dispõe o
Regimento Interno, encareço providências de V. Ex.ª
no sentido de serem encaminhadas ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social as indagações que se
seguem:
1ª) Por que meio foi adquirido, pelo antigo
I.A.P.C., o Hospital Rassi, em 1963, no Estado de
Goiás?
2ª) Qual foi o preço total da compra e quais as
condições respectivas?
3ª)
Em que
situação
se
encontra,
presentemente, o referido Hospital?
4ª) Quais as providências levadas a efeito, até
esta data, para seu funcionamento?
5ª) Os segurados do I.N.P.S. estão sendo
atendidos regularmente nesse Hospital?
6ª) Em caso de negativa a resposta ao item
anterior, quais as previsões existentes para colocá-lo
a serviço dos segurados da Previdência?
7ª) Quanto está gastando o I.N.P.S. com
assistência médico-hospitalar, em convênios com
hospitais particulares, no Estado de Goiás e no
restante do Brasil?
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8ª) Qual o critério adotado pela delegacia
do I.N.P.S. em Goiás para credenciamento
de profissionais liberais e particularmente os
médicos?
9ª) Qual a previsão orçamentária para
recuperação do Hospital Rassi?
10ª) Qual a posição, afinal, do Hospital em
tela, nos planos da Previdência Social, no que diz
respeito ao Estado de Goiás?
Sala das Sessões 20 de agôsto de 1968 –
João Abrahão.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – O
requerimento lido, depois de publicado, será
despachado pela Presidência.
A
Presidência
deferiu
os
seguintes
Requerimentos de Informações:
– Nº 1.029/68, de autoria do Senador Aarão
Steinbruch, ao Ministério da Agricultura;
– Nº 1.033/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, ao Ministério dos Transportes;
– Nº 1.034/68, de autoria do Senador Lino de
Mattos, ao Ministério dos Transportes;
– Nº 1.065/68, de autoria do Senador
José Ermírio, ao Ministério da Educação e
Cultura;
– Nº 1.066/68, de autoria do Senador
Adalberto Sena, ao Ministério Extraordinário para os
Assuntos do Gabinete Civil;
– Nº 1.067/68, de autoria do Senador Raul
Giuberti, ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social;
– Nº 1.068/68, de autoria do Senador
Lino de Mattos, ao Ministério da Indústria e do
Comércio;
– Nº 1.070/68, de autoria do Senador Aarão
Steinbruch, ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social.

A Presidência recebeu Ofícios do Ministro
Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil e do
Ministro da Indústria e do Comércio, solicitando
prorrogação de prazo para resposta aos Requerimentos
de Informações nos 750/68 e 886/68, respectivamente.
Se não houver objeção, a Presidência
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para
resposta aos referidos requerimentos. (Pausa.)
Como não houve, está prorrogado o prazo.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Edmundo Levi.
(Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Desiré Guarani.
O SR. DESIRÉ GUARANI (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, de vários
pontos do País, de diversas instituições de classe, e
até mesmo de pronunciamentos nesta Casa, têm
havido manifestações contra a política de incentivo
fiscal
para
as
chamadas
zonas
menos
desenvolvidas.
Apesar de tôdas as considerações em
contrário,
que
pretendem
demonstrar
a
improcedência nacional no interêsse da aplicação
dessa política, a mesma vem-se desenvolvendo
paulatinamente com grandes vantagens e bons
resultados para as regiões a que se destinam.
É certo que o desequilíbrio existente entre as
várias regiões do País tem provocado um desnível de
renda cada vez maior entre os grupos populacionais
que se distribuem por essas diversas regiões.
Com a política de incentivos fiscais, o Govêrno
pretende diminuir essa diferenciação entre rendas,
por habitante, das diversas regiões.
E é nesse sentido que devemos
destacar o pronunciamento ainda recente
de uma alta autoridade do Executivo da
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República, defendendo a política dos incentivos
fiscais para regiões menos desenvolvidas. Disse
essa autoridade:
"A regularização da distribuição de renda entre
os habitantes do País esbarra em dificuldades
políticas quase impossíveis de serem solucionadas,
mas é preciso que se desenvolva todo o esfôrço no
sentido de permitir uma distribuição mais uniforme
pelas várias regiões."
E finalizava essas considerações dando todo
apoio à política de incentivos fiscais, destinada a
favorecer as populações das chamadas regiões
menos desenvolvidas.
Êste pronunciamento foi feito em São Paulo,
o chamado Estado Líder da Federação, pelo
Presidente do Banco do Brasil, Sr. Nestor Jost, que,
numa declaração incisiva, demonstra o interêsse da
parte do Govêrno, de que participa, em manter a
política dos incentivos fiscais.
Justamente porque partido do Presidente
do Banco do Brasil, nós nos congratulamos com
êste pronunciamento, tão promissor. Mas, ao mesmo
tempo, nos entristecemos pelo fato de que a mesma
autoridade que assim se pronuncia, dizendo que
é necessária a política de incentivos fiscais para
as regiões menos desenvolvidas, não faz com
que a instituição que dirige aplique o benefício dos
incentivos fiscais, destinando parcela do impôsto
de renda que paga para ser aplicada nas regiões
menos desenvolvidas. Ao mesmo tempo, congratulome com o pronunciamento do Presidente do
Banco do Brasil, Sr. Nestor Jost, e faço um apêlo
veemente para que, no próximo exercício, determine
que o órgão de contabilidade do Banco do
Brasil destine, como fazem as outras instituições
oficiais, como o Banco da Amazônia e o Banco
do Nordeste, metade do impôsto de renda para
aplicação
em
incentivos
fiscais.
Paradoxal
como pareça, o Banco do Brasil, cujo Presidente
prega a política dos incentivos fiscais, não a pra-

tica. O meu apêlo é para que o Banco do Brasil, de
fato e não por simples palavras, prove que apóia a
política de incentivos fiscais, fazendo, no próximo
exercício, a aplicação da metade do impôsto de
renda nos incentivos fiscais e não recolhendo a
totalidade do impôsto, como vem fazendo até hoje,
aos cofres do Ministério da Fazenda.
Nas démarches que procuramos manter junto
à diretoria do estabelecimento para que esta atitude
fôsse tomada, foi-nos alegado que o Banco do Brasil
não queria ficar sob a pressão dos vários interêsses
em jôgo na ocasião da aplicação de metade dêste
impôsto de renda. É um argumento que nos parece
completamente descabido, porque o Banco do
Brasil, que faz operações bancárias de milhões
de cruzeiros novos, sem suspeita alguma de
pressões quaisquer que sejam, mas apenas
aproveitando a boa aplicação daqueles recursos
para proveito da comunidade brasileira, não se vai
intimidar diante da aplicação de alguns parcos
cruzeiros, que representarão o Impôsto de Renda
pago por aquela instituição; não chega a uma
dezena de milhões de cruzeiros novos na aplicação
de incentivos fiscais.
Com a mesma independência com que êle
decide as grandes operações bancárias, decidirá a
aplicação do pequeno Impôsto de Renda deduzido
para ser aplicado nos incentivos fiscais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo,
agora, fazer referência a um assunto que vem
interessando a uma larga faixa da população
brasileira, em todo o território nacional. Refiro-me à
ineficiência com que o IPASE – o órgão de
assistência aos servidores públicos federais – vem
tratando os casos de maior necessidade de tôda
a coletividade do funcionalismo público civil da
União.
Por circunstâncias que alega ser de dificuldades
financeiras, mas que são cobertas pela percentagem
descontada dos vencimentos dos funcionários, o IPASE
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não atende à assistência médica em nenhum ponto
do País, nem nas grandes Capitais, nem nas
pequenas cidades.
Há filas até para consultas comuns. E, se é
caso de internamento, êle só atende aos de
maternidade e de operação de último grau, aquêle
caso que não mais apresenta possibilidade de
operação, quando o doente é internado,
naturalmente, para morrer e não para se salvar. E
sob a alegação de que está em dificuldade
financeira.
Ora, enquanto o Ministro da Fazenda declara
que o País recupera a sua atividade econômica; que
o Govêrno está vencendo o processo inflacionário;
que tudo se desenvolve num ritmo cada vez mais
promissor para a economia brasileira, aquêle que é
um órgão assistencial do Govêrno Federal, para os
seus funcionários – o IPASE – demonstra ineficiência
e incapacidade de atender aos casos de maior
necessidade dos próprios servidores públicos
federais.
É o apêlo que dirijo às autoridades da
República, quer sejam do Ministério do Trabalho,
quer sejam da Presidência da República, no sentido
de que o IPASE volte a funcionar na sua plena
eficiência, para que possa atender normalmente, e
não em filas de meses e meses, para simples
consulta aos casos de assistência médica dos
servidores públicos federais.
Eram essas as duas comunicações que
desejava fazer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Tem a palavra o Sr. Senador Pessoa de Queiroz.
O SR. PESSOA DE QUEIROZ (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Senhores Senadores,
há cêrca de um mês a Associação Comercial do meu
Estado solicitou-me apoio, não apenas através da
tribuna popular que sempre foi o jornal que dirijo, de
largas tradições no Nordeste, mas, sobretudo, da
Tribuna desta Casa, que se faz voz legítima dos

interêsses do povo, para uma campanha
verdadeiramente patriótica.
Argumentavam, à época, os comerciantes e
industriais de Pernambuco – como de resto de todo o
Nordeste – a necessidade econômica, e até mesmo
estratégica, da conclusão da rodovia BR-101, a
chamada Estrada da Integração. Àquelas vozes
vieram incorporar-se as do povo baiano, através do
seu ilustre e eminente Governador, Luís Vianna
Filho, além, naturalmente, e desde a primeira hora,
do eminente Governador do meu Estado, doutor Nilo
Coelho.
Seria ocioso lembrar a Vossas Excelências a
importância de uma rodovia que, partindo de
Salvador, atravessa os Estados de Sergipe, Alagoas,
Paraíba, Pernambuco e chega, finalmente, a Natal,
no Rio Grande do Norte, para depois atingir a ligação
asfaltada que interliga Recife com as demais capitais
nordestinas.
Para o Nordeste – nesta hora de tremendo
esfôrço na direção do desenvolvimento – a
possibilidade de ligação contínua e asfaltada com o
Centro-Sul, objetivo que se persegue há mais de
uma década, com trabalhos interrompidos,
retomados e novamente interrompidos, ao longo de
muitas administrações, é sobretudo animador saber
que, desta feita, estamos na reta final. As previsões
são as mais otimistas e, segundo os cronogramas de
obras, até dezembro do ano que vem, será possível
trafegar em rodovias asfaltadas partindo de Recife
para qualquer capital nordestina, exceto São Luiz e
Terezina, e de qualquer delas no rumo do CentroSul. Tôda esta cuidadosa planificação será possível
graças aos trabalhos que o Ministério dos
Transportes, através do DNER e os governos
estaduais, em alguns casos, realizam nas zonas
interligadas pelo traçado das Rodovias BR-101 e BR116.
Mas, falava eu, Senhores Senadores,
da campanha que os comerciantes do
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meu Estado resolveram encetar. As grandes
dificuldades enfrentadas pelo comércio exportador e
importador, oriundos da nossa pobreza de
transportes marítimos, se multiplicam a cada inverno.
É angustiante a sucessão de crises no
abastecimento, não raras vêzes de gêneros de
primeira necessidade.
Além dêste aspecto, a economia da Região se
ressente de uma via de escoamento da nossa
produção que seja contínua. As delongas e as
interrupções são altamente prejudiciais aos
orçamentos dos governos nordestinos. Pois bem, a
Associação Comercial de Pernambuco apela para o
Ministro Mário Andreazza, no sentido de que a
quilometragem
crítica
da
rodovia
BR-101,
exatamente a estrada que liga Salvador ao Rio
Grande do Norte, seja concluída o mais breve
possível.
Os jornais e emissoras da organização que
dirijo se ocuparam durante semanas das reuniões e
debates de que participaram os interessados e os
técnicos. O próprio Ministério dos Transportes,
através do Diretor-Geral do DNER, apresentou aos
promotores da campanha um relatório dando conta
dos trabalhos e reafirmando que o cronograma de
obras não sofreu qualquer modificação que justifique
pessimismo. A estrada será entregue em dezembro
do próximo ano. Apenas o ritmo das obras decresceu
em virtude dos rigores do inverno que assola as
regiões baiana e sergipana, exatamente os trechos
críticos da rodovia.
No exato momento em que se desenvolviam
os debates, o Govêrno da República depositou a
quantia necessária à contrapartida igual a 35
milhões de dólares, correspondente ao empréstimo
concedido
pelo
Banco
Interamericano
do
Desenvolvimento,
para
financiamento
dos
trabalhos de conclusão não apenas da BR-101,
a rodovia em questão, mas igualmente a BR-116
que complementa a integração total do Nordeste
com o Centro-Sul e, finalmente, da BR-232 que

começa em Recife e chega ao alto sertão do meu
Estado.
Ora, Senhores Senadores, com a ida do
Ministro Mário Andreazza a Washington para assinar
o acôrdo já garantido, e mais tarde sua permanência
em Recife, possìvelmente nos primeiros dias de
setembro, para lançar os editais de concorrência dos
trechos de pavimentação ainda não contratados, não
há mais o que duvidar. Os recursos existem, os
planos não estão mais no papel, pois que os
trabalhos são realmente intensos e os resultados
materiais palpáveis.
Só resta aos promotores da campanha,
confiar, como a mim também que abracei igual
reivindicação, por sabê-la patriótica, socialmente e
econômicamente de alta prioridade.
A longa espera de mais de uma década se
transformará na grande alegria de ver um objetivo
tão sonhado e perseguido, uma realidade que
contribuirá para o futuro econômico de tôda uma
região. Ao Govêrno Federal, mais exatamente ao
Ministério dos Transportes, entregue ao eminente e
operoso Coronel Mário Andreazza e à sua valorosa
equipe, cabe, finalmente, não consentir que alguns
quilômetros, menos de duzentos ao todo, frustre tôda
uma esperança. Os quilômetros mais críticos, na
Região de Esplanada-Rio Real, na divisa BahiaSergipe e, mais adiante, um trecho de 100
quilômetros no território alagoano, representam a
espinha na garganta de tôda uma obra grandiosa de
integração. É meu apêlo pois, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que o Ministro dos Transportes
determine tôda a atenção e um esfôrço renovado na
conclusão desta quilometragem, e assim, antes de
1969, a BR-101 já será um grande passo no caminho
da redenção econômica do Nordeste. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Tem a palavra o Sr. Senador Guido Mondin.
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O SR. GUIDO MONDIN (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília
continua com a necessidade de ser defendida e nós
sabemos que, curiosamente, essa defesa terá que
ser exercida ainda por muito tempo, para aquêles
que não a compreenderam ou não querem
compreendê-la. Mas não bastaria compreender a
cidade. O que importa é compreender Brasília,
particularmente no que ela significa, neste País,
como o grande fulcro da integração nacional. Tudo
quanto diz respeito a ela nos chama a atenção,
provoca nossa reação, nosso entusiasmo, nosso
aplauso ou, então, em contrapartida, nossa crítica
aos que a combatem.
Hoje, sexta-feira, vemos um sintoma curioso
de Brasília: muitos continuam sendo aquêles que
dela, aos fins-de-semana, fogem. Terão êles seus
problemas, e nada temos a ver com questões
pessoais, mas é curioso verificar, particularmente os
que nos visitam, como é sintomático o Plenário vazio
às sextas-feiras. Explicamos que precisamente isto
ocorre pela saída dos que não residem em Brasília.
Entretanto, os que se fixaram, como nós outros,
sempre terão de viver todos os instantes da cidade,
tudo quanto nela ocorre, preocupando-se, de minuto
a minuto, com os acontecimentos registrados na vida
desta nova comunidade, soberba em significado, que
se criou no Planalto.
Então, Sr. Presidente, em razão de tudo isto,
quando, há poucos dias, se falava sôbre a
transferência da sede do Tribunal Superior do
Trabalho para Brasília, recordo-me de que o principal
jornal da cidade, jornal que se tem caracterizado pela
tenacidade com que luta em favor da nova Capital, o
nosso Correio Braziliense, fêz um comentário – creio
um editorial ou artigo de fundo – intitulado
"Irresponsabilidade". Referia-se
justamente
à
transferência daquela Côrte para Brasília, isto é, do
Rio para Brasília.

No entanto, os Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, sentindo-se atingidos pelo
editorial do Correio Braziliense, apressaram-se
em dirigir-se aos Diretores daquele órgão, Sr.
José Maria Alkmim e Edilson Varela, para
esclarecer o que realmente ocorreu com relação
à decisão tomada de não vir, de imediato, para
Brasília, a sede do Tribunal Superior do Trabalho.
Faço, a seguir, a leitura dessa carta, Sr.
Presidente, para que, sôbre a matéria, se faça
maior divulgação.
(Lê.)
"Of. GP–285/68
Em 21 de agôsto de 1968.
Srs. Diretores:
O Tribunal Superior do Trabalho, tomando
conhecimento do editorial dêsse jornal, de 14 do
corrente mês, sob o título "Irresponsabilidade", o
qual, certamente, resultou de informações
inverídicas transmitidas a êsse órgão, julga
necessário, a bem da verdade, fazer as seguintes
retificações:
a) ao contrário do que foi divulgado, a
resolução dêste Tribunal, alusiva à sua
transferência para Brasília, não decorreu de
maioria ocasional, pois participaram da votação
todos os seus Juízes;
b) o Tribunal não alterou a deliberação de
transferir sua sede para a Capital da República;
apenas decidiu que, sem prejuízo da construção
do edifício-sede, deverão, nesta oportunidade,
ser obtidas condições de moradia compatíveis
com as possibilidades pecuniárias dos seus
juízes e funcionários;
c)
a
essa
resolução,
debatida
e
fundamentada na forma regimental, não pode
ser aplicado o qualificativo de "conspiração",
mesmo porque todos os juízes dêste Tri-

– 544 –
bunal, cônscios da dignidade dos seus cargos, são
notòriamente incapazes de praticar qualquer ato
atentatório da ética dos magistrados. Com efeito, a
deliberação foi tomada após francos e leais
debates, em virtude de novos fatos e informações
ponderáveis, que justificaram a convocação de uma
Sessão especial, com ciência prévia do Presidente
do Tribunal;
d) por fim, cumpre a êste Tribunal repudiar os
comentários concernentes aos votos dos Ministros
Classistas, porquanto a sua conduta obedeceu aos
mesmos fundamentos e objetivos que nortearam o
pronunciamento da maioria, sendo até supérfluo
ressaltar que nenhum outro motivo condicionou os
seus votos, senão os fatos expostos com lealdade e
clareza na mencionada reunião.
O Tribunal Superior do Trabalho está seguro
de que V. S.ªs providenciarão a publicação desta
nota com o mesmo destaque dado ao editorial."
Cumpro, assim, Sr. Presidente, com a leitura
da carta enviada à direção do Correio Braziliense, o
meu dever de homem público, auxiliando a
esclarecer o que ocorreu nessa reunião.
O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª me permite
um aparte? (Assentimento do orador.) Eminente
Senador, a Constituição de 1946 determinava
que o Tribunal Superior do Trabalho tivesse a sua
sede na Capital Federal. Quando se votava a atual
Constituição, apresentei uma emenda, para
modificar a competência do Tribunal Superior do
Trabalho e dar-lhe qualidade de última instância
em matéria trabalhista. Mas conservei, nessa
minha emenda, a obrigatoriedade de o Tribunal
Superior do Trabalho ter sua sede na Capital da
República. Entretanto, quando se votou essa
matéria constitucional, não sei sob que influência, o

artigo 135, em que se transformou aquela minha
emenda, eliminou essa obrigação de ter o Tribunal
Superior do Trabalho sua sede na Capital da
República. De sorte que V. Ex.ª não encontra,
relativamente
ao
Tribunal,
determinação
constitucional para ter sua sede na Capital da
República; de maneira que tôdas as evasivas que os
ilustres ministros guanabarinos possam apresentar,
encontram respaldo legal. Foi um arranjo inspirado
por alguém com influência, na elaboração do
anteprojeto constitucional, alguém do Tribunal
Superior do Trabalho que conseguiu eliminar essa
determinação de ter aquêle órgão supremo da lei
trabalhista sua sede na Capital da República. Daí por
que tôdas as vêzes que se fizer pressão para que o
Tribunal venha a instalar-se definitivamente nesta
Capital, na jovem Capital do País, os seus eminentes
Ministros encontrarão sempre evasivas para não
atender e para continuar gozando as delícias das
praias da Guanabara.
O SR. GUIDO MONDIN: – Mas eu, ainda
assim, nobre Senador Edmundo Levi, prefiro
observar a questão sob outro ângulo. Creio que por
fatalidade, mesmo que demorem, êles terão de
transferir a sede do Tribunal para Brasília. Isto está
escrito pelos fatos, pela realidade, pela contingência.
Por enquanto, Brasília é uma cidade que engatinha,
cidade nova ainda, com aquêles problemas que nós
ouvimos, com maior insistência, nos seus primeiros
dias após a fundação. Então, quando Brasília, como
Capital, estiver no exercício pleno das suas
prerrogativas, quem – particularmente êsses órgãos
– para ela não se transferir, perecerá de inação,
diante das mais tremendas dificuldades. Portanto, é
uma fatalidade: êles terão que vir, queiram ou não
queiram, diga ou não diga a Constituição.
O que eu quis fazer nesta tarde
foi
o
seguinte:
O
Correio
Braziliense,
sempre vigilante nas causas de Brasília,
escreveu o que entendeu melhor e eu vim à
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tribuna ler a defesa feita pelos Ministros do Tribunal,
explicando o porquê da decisão tomada.
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Para nós,
que gostamos de Brasília, que amamos Brasília, isso
não deve ser motivo de raiva contra aquêles que não
se mudam para cá, mas sim motivo de pena, porque
quanto maior fôr a demora dêles em se transferirem
para cá, maior será o arrependimento dêles de não
ter vindo antes.
O SR. GUIDO MONDIN: – As palavras do
nobre Senador Desiré Guarani são plenas de
sabedoria. Gostei de ouvi-las, e vale, pois, encerrar
meu discurso, precisamente, ao som dessas
palavras. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): –
Sôbre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo
Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
COMUNICAÇÕES
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que me ausentarei do País no dia 4 de
setembro, a fim de, no desempenho de missão com
que me distinguiu o Senado, participar da
Conferência Interparlamentar, que se realizará em
Lima, no Peru.
Atenciosas saudações.
Sala das Sessões, 30 de agôsto de 1968. –
Oscar Passos.
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 38, do Regimento Interno,
tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
a partir do dia 29 dêste, deverei ausentar-me do
País.
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1968.
– Teotônio Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – As
comunicações lidas irão à publicação.

Comparecem mais os Srs. Senadores:
Flávio Brito – Sebastião Archer – Victorino
Freire – Petrônio Portela – Wilson Gonçalves –
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Pessoa de Queiroz
– Antônio Balbino – Josaphat Marinho – Carlos
Lindenberg – Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Gilberto Marinho
– Milton Campos – Armando Storni – Bezerra Neto –
Celso Ramos – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – Há
um projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 93, DE 1968
Estende às comarcas de Sabará, Santa Luzia
e Caeté a jurisdição das Juntas de Conciliação e
Julgamento de Belo Horizonte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica estendida às comarcas de
Sabará, Santa Luzia e Caeté, no Estado de Minas
Gerais, a jurisdição das Juntas de Conciliação e
Julgamento de Belo Horizonte, Capital do mesmo
Estado.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Consolidação das Leis do Trabalho, no seu
art. 650, parte final, permite que a jurisdição das
Juntas de Conciliação e Julgamento seja estendida
ou restringida.
Em
virtude
disso
são
várias
as
comarcas que se têm beneficiado com a
extensão de jurisdição das Juntas de Con-
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ciliação e Julgamento situadas em cidades
próximas.
A medida ora preconizada impõe-se porque,
em regra, as reclamações trabalhistas, nas
comarcas onde não há Juntas de Conciliação e
Julgamento, não têm andamento normal, como é
de desejar-se. E, exatamente nesse setor, mais do
que em qualquer outro da Justiça, há necessidade
de solução mais rápida das pendências e litígios,
muitas vêzes, em sua maioria mesmo, versando
sôbre questões de natureza alimentar, como é o
salário e envolvendo até a subsistência da família.
As comarcas de Sabará, Santa Luzia e
Caeté, por fôrça das excelentes estradas
asfaltadas que as ligam a Belo Horizonte,
atualmente são um subúrbio de Belo Horizonte, de
onde distam, as duas primeiras, pouco mais de 12
quilômetros e a última cêrca de 50 quilômetros,
percursos que são feitos através de ônibus que
trafegam com pequenos intervalos, a preços
razoáveis.
Tôdas essas cidades são poderosos núcleos
operários, em que milhares de trabalhadores
prestam serviços, existindo sempre conflitos que
devem ser prontamente resolvidos, sob pena de se
agravarem as relações entre empregados e
empregadores.
Sabe-se que a Justiça comum tem dois
períodos de férias coletivas – um no mês
de janeiro, outro no mês de julho – além da
Semana Santa –, o que demonstra que o
período de trabalho forense se reduz a menos de
dez meses, os quais se destinam aos
trabalhos forenses. Entretanto, a matéria criminal e
de acidentes do trabalho é preferencial, motivo por
que se reduz ainda mais o período de
trabalho destinado a causas trabalhistas, sendo
certo também que nos períodos eleitorais os
serviços forenses, pràticamente, se paralisam,
para dar lugar ao trabalho de alistamento eleitoral
e ao trabalho de preparação das eleições

até o término final da apuração e confecção de
mapas.
Enquanto isso ocorre, as causas trabalhistas
ficam esperando designação de dia, quando muitas
delas – a maioria versa matéria de salário que se
destina à sobrevivência, e outra grande parte diz
respeito a indenizações – também têm caráter
alimentar, porque pagas no momento em que o
trabalhador entra em regime de desemprêgo, na
maioria das vêzes com família e, portanto, mais
carente de proteção.
A medida proposta coaduna-se perfeitamente
com os princípios constitucionais e com os da Justiça
Social.
Assim, esperamos a aprovação do projeto
como medida capaz de atender a uma aspiração dos
trabalhadores e da própria lei, na realização do
Direito.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1968.
– Nogueira da Gama.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Ludovico): – O
projeto irá às Comissões competentes.
Não havendo mais oradores, vamos passar à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 53, de 1968, de autoria da Comissão
Diretora, que aposenta, por invalidez, Etelmino
Pedrosa, Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria
do Senado Federal.
Está em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira falar sôbre o
projeto, vou encerrar a discussão, ficando adiada a
votação para a Sessão seguinte, por falta de
número.
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Item 2

aposenta, por invalidez, Etelmino Pedrosa,
Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria do
Discussão, em primeiro turno (com apreciação Senado Federal.
preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o
2
art. 265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nº 61, de 1968, de autoria do Sr. Senador
Votação, em primeiro turno (apreciação
Lino de Mattos, que obriga as emprêsas que
menciona a manterem, no mínimo, um empregado, preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o
com mais de 45 anos, em cada grupo de 5 art. 265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nº 61, de 1968, de autoria do Sr. Senador
empregados, tendo:
Lino de Mattos, que obriga as emprêsas que
PARECER, sob nº 698, de 1968, da menciona a manterem, no mínimo, um empregado,
Comissão:
com mais de 45 anos, em cada grupo de 5
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela empregados, tendo:
inconstitucionalidade.
PARECER, sob nº 698, de 1968, da
Em discussão o projeto, quanto à Comissão:
constitucionalidade. (Pausa.)
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Não havendo quem queira falar sôbre o inconstitucionalidade.
mesmo, vou encerrar a discussão. Adiada a votação,
por falta de número.
3
Nada mais havendo que tratar, vou declarar
encerrada a presente Sessão, anunciando para a
Discussão, em turno único, do Requerimento
Sessão ordinária da próxima segunda-feira a nº 883, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de
seguinte:
Mattos, solicitando informações sôbre saques
efetuados na conta corrente que a Legião Brasileira
ORDEM DO DIA
de Assistência mantém na Caixa Econômica Federal,
1
com cheques cujas assinaturas foram falsificadas.
Votação, em turno único, do Projeto
Está encerrada a Sessão.
de
Resolução
nº
53,
de
1968,
de
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20
autoria
da
Comissão
Diretora,
que minutos.)
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que o decreto regulamentador da – já está
sendo publicado; disc. do Sr. Petrônio
Portela..........................................................
ATA
– da 151ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 16 de
agôsto de 1968.............................................
– da 152ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 19 de
agôsto de 1968.............................................
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65

511
7

471

465

1
30

– da 153ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 20 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 154 Sessão, da 2ª Sessão Legislativa,
da 6ª Legislatura, em 20 de agôsto de 1968
– da 155ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 21 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 156ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 21 de
agôsto de 1968.............................................
– da 157ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 21 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 158ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 22 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 159ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 22 de
agôsto de 1968.............................................
– da 160ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 23 de
agôsto de 1968.............................................
– nº 161ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 26 de
agôsto de 1968.............................................
– da 162ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 27 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 163ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 27 de
agôsto de 1968.............................................
– da 164ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 27 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
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– XXX –
– da 165ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 28 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 166ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 28 de
agôsto de 1968.............................................
– da 167ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 28 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 168ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 29 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)...................
– da 169ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 29 de
agôsto de 1968............................................
– da 170ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 29 de
agôsto de 1968 (Extraordinária)..................
– da 171ª Sessão, da 2ª Sessão
Legislativa, da 6ª Legislatura, em 30 de
agôsto de 1968.............................................
AVISO
– nº AP/269/68, do Sr. Ministro da Indústria
e do Comércio, comunicando haver
encaminhado o Requerimento nº 864/68,
do Sr. Lino de Mattos, ao Ministério da
Agricultura....................................................
– nº Br-395, do Sr. Ministro da Fazenda,
comunicando haver encaminhado ao
Ministério da Agricultura o Requerimento nº
857/68, do Sr. Lino de Mattos......................
– nº GB-331, do Sr. Ministro da Fazenda,
comunicando haver encaminhado ao
Ministério da Indústria e do Comércio o
Requerimento nº 774/68, do Sr. Lino de
Mattos...........................................................
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59

105

219

BANCO DO BRASIL
– Comentando o relatório de atividades do
– referente ao exercício de 1967; disc. do
Sr. Júlio Leite................................................
BARREIRO GRANDE
– Defendendo a inclusão do Município de –
na área do Polígono das Sêcas; disc. do
Sr. Nogueira da Gama.................................
– De protesto contra a inclusão do Município
de –; disc. do Sr. Pessoa de Queiroz.............
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460

370
230

BR-101
– De apêlo, ao Sr. Ministro dos
Transportes, no sentido de ser concluída a
–; disc. do Sr. Pessoa de Queiroz................

541

CHARLES LINDENBERG
– Congratulando-se com a visita, ao
Senado Federal, do General –; disc. do Sr.
Vasconcelos Torres......................................

237

COMUNICAÇÃO
– do Sr. Daniel Krieger, de que o Sr.
Petrônio Portella integrará a Liderança do
Govêrno, como Vice-Líder...........................
– do Sr. Júlio Leite, de que, terminada a
licença em que se encontrava, reassume o
exercício do seu mandato............................
– do Sr. Mário Covas, de que o Sr. Paulo
Campos substituirá o Sr. Figueiredo Correia
na Comissão Mista constituída para estudar
o Projeto de Lei nº 20/68 (C.N.).....................
– do Sr. Ernani Satyro, de que o Sr.
Marcílio Lima substituirá o Sr. Rozendo
de Souza na Comissão Mista destinada
proceder ao estudo dos problemas

81
93

105

– XXXI –
agropecuários e o seu reflexo na economia
nacional........................................................
– do Sr. Aurélio Vianna, de que Sr. João
Abrahão substituirá Sr. Péricles Pedro na
Comissão Mista do Congresso que dará
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 20/68
(C.N.)............................................................
– do Sr. Aurélio Vianna, de que Sr.
Adalberto Sena substituirá o Sr. Argemiro
de Figueiredo na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 20/68 (C.N.).........
– do Sr. Manoel Villaça, de que Sr. Antônio
Carlos substituirá o Sr. Duarte Filho na
Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº
20/68 (C.N.)..................................................
– do Sr. Manoel Villaça, de que Sr. Carlos
Lindenberg substituirá o Sr. Celso Ramos
na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº
20/68 (C.N.)..................................................
– do Sr. Manoel Villaça, de que Sr.
Pedro Carneiro substituirá o Sr.
Fernando Corrêa na Comissão Mista
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei
nº 20/68 (C.N.)........................................
– do Sr. Manoel Villaça, de substituição do
Sr. Ney Braga pelo Sr. Wilson Gonçalves
na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº
21/68 (C.N.)..................................................
– do Sr. Manoel Villaça, de substituição
do Sr. José Guiomard pelo Sr. José Leite
na Comissão Mista do Congresso Nacio-
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135

136

136

136

136

136

384

nal que dará parecer sôbre o Projeto de Lei
nº 21/68 (C.N.)..............................................
– do Sr. Manoel Villaça, de substituição do
Sr. Adolpho Franco pelo Sr. Duarte Filho
na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº
21/68 (C.N.).................................................
– do Sr. Manoel Villaça, de substituição do
Sr. Eurico Rezende pelo Sr. Milton
Trindade na Comissão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sôbre o Projeto
de Lei nº 21/68 (C.N.)...................................
– do Sr. Aurélio Vianna, de substituição do
Sr. Mário Martins pelo Sr. Oscar Passos na
Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sôbre o Projeto de Lei nº
21/68 (C.N.)..................................................
– do Sr. Manoel Villaça, de que se
ausentará do País para participar da
Assembléia-Geral da União Interparlamentar
a realizar-se em Lima, Peru...........................
– do Sr. Oscar Passos, de que se
ausentará do País, a fim de participar da
Conferência Interparlamentar que se
realizará em Lima, Peru...............................
– do Sr. Teotônio Vilela, de que se
ausentará do País........................................
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
– Tecendo considerações a respeito do –;
disc. do Sr. Vasconcelos Torres...................
CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL
–
De
inconformismo
com
a
ação governamental que reuniu o
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385

385

385

385
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545
545

237

– XXXII –
– para traçar a política que deve seguir o
Govêrno; disc. do Sr. Edmundo Levi............

Pág.
378

D. AUGUSTO ÁLVARO
– De pesar, pelo falecimento do Arcebispo
Primaz do Brasil, –; disc. do Sr. Aloysio de
Carvalho.......................................................

13

DEODORO MACHADO DE MENDONÇA
– De pesar, pelo falecimento do Sr. –; disc.
do Sr. Milton Trindade..................................
– Idem; disc. do Sr. Pedro Carneiro.............

57
63

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL BRASILEIRO
– Tecendo considerações a respeito do –;
disc. do Sr. Adolpho Franco.........................

129

DESVALORIZAÇÃO
DO
NOSSO
CRUZEIRO
– Louvando a atitude tomada pelo
Govêrno, qual seja a – na base de 13%;
disc. do Sr. Attílio Fontana...........................
"DIÁRIO DE NOTÍCIAS"
–
Endereçando
congratulações
ao
Embaixador João Dantas, Diretor do –,
pelas providências adotadas para que
todos os Parlamentares recebam, às
primeiras horas, o citado jornal; disc. do Sr.
Vasconcelos Tôrres......................................
DOMINIUM
– Reclamando, do Sr. Ministro Delfim Netto
e Dirigentes do Banco Central, fiscalização
rigorosa, a fim de serem evitados
escândalos como o da Manesmann e –;
disc. do Sr. Mem de Sá................................

234

380

325

EX-COMBATENTES
– Referindo-se a projeto apresentado que
beneficia os –; disc. do Sr. Vasconcelos
Tôrres...........................................................
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237

EXPORTAÇÕES
– Encarecendo a necessidade do crescimento
das nossas –, fator indispensável ao
desenvolvimento do País; disc. do Sr. Antônio
Carlos...................................................................

44

FÁBRICA NACIONAL DE VAGÕES S.A.
–
Comentando
as
importações
indiscriminadas de tratores agrícolas feitas
por órgãos governamentais, em detrimento
da – disc. do Sr. Vasconcelos Tôrres...........

423

FRANCISCO MENEZES
– De pesar, pelo falecimento do Cel. –;
disc. do Sr. Dylton Costa..............................

6

FUNDAÇÃO SERVIÇO ESPECIAL DE
SAÚDE PÚBLICA
– Formulando apêlo ao Sr. Ministro da
Saúde para que volte as suas vistas
para a – ameaçada de extinção por falta
de recursos; disc. do Sr. Edmundo
Levi........................................................

333

GETÚLIO VARGAS
– De homenagem ao ex-Presidente –; disc.
do Sr. Bezerra Neto......................................
– Idem; disc. do Sr. Vasconcelos Tôrres......
– Idem; disc. do Sr. Gilberto Marinho...........

245
237
253

GOIÂNIA
–
De
protesto
contra
arbitrariedades que se vêm

as
verifi-

– XXXIII –
cando em –; disc. do Sr. João Abrahão.......

Pág.
91

"GREEN COFFEE ASSOCIATION"
– De júbilo, pela decisão da –, de não
aceitarem os grandes importadores de café
outra embalagem que não seja a de fibra
de juta; disc. do Sr. Pedro Carneiro.............

109

INCENTIVOS FISCAIS
– Apelando para que o Presidente do Banco
do Brasil determine, no próximo exercício, que
o órgão de contabilidade do Banco do Brasil
destine metade do impôsto de renda para
aplicação em –; disc. do Sr. Desiré Guarani.....
INDICAÇÃO
– do Sr. Filinto Müller, designando os Srs.
Wilson Gonçalves, Eurico Rezende e
Manoel Villaça para participarem da 56ª
Reunião da Assembléia-Geral da União
Interparlamentar a reunir-se em Lima, Peru..
– do Sr. Aurélio Vianna, designando os Srs.
Mário Martins e Oscar Passos para
participarem da 56ª Reunião da AssembléiaGeral da União Interparlamentar a reunir-se
em Lima, Peru...................................................

539

263

263

INDÚSTRIA SALINEIRA
– Abordando os problemas técnicos e
humanos da – da Região dos Lagos,
Estado do Rio de Janeiro; disc. do Sr.
Vasconcelos Tôrres......................................

166

IPASE
– Referindo-se à ineficiência do –; disc. do
Sr. Desiré Guarani........................................

539

ITAGUAÍ
– Apelando para o Sr. Ministro da
Agricultura, em nome dos vereadores de –,
no sentido de ser regularizado o Serviço
Médico que funciona no km 47 da antiga
Estrada Rio-São Paulo; disc. do Sr. Aarão
Steinbruch....................................................
IVO ARZUA
– Audiência do Sr. Ministro da
Agricultura, Dr. –, convocado nos têrmos
do Requerimento nº 80/68, do Sr.
Vasconcelos Tôrres, a fim de prestar
esclarecimentos sôbre a importação de
leite em pó..............................................
– Perguntas formuladas pelo Sr. José
Ermírio ao Sr. Ministro da Agricultura,
Dr. –.......................................................
– Solicitando ao Sr. Vasconcelos Tôrres
que as interpelações feitas ao Sr.
Ministro da Agricultura, Dr.–, sejam
respondidas por escrito; disc. do Sr. Ney
Braga.....................................................
– Interpelando o Sr. Ministro da Agricultura,
Dr. –; disc. do Sr. Vasconcelos Tôrres........
LEITE EM PÓ
– Audiência do Sr. Ministro da
Agricultura, Dr. Ivo Arzua, convocado
nos têrmos do Requerimento nº 80/68,
do Sr. Vasconcelos Tôrres, a fim de
prestar
esclarecimentos
sôbre
a
importação de –......................................
– Interpelando o Sr. Ministro da Agricultura,
Dr. Ivo Arzua, sôbre a importação do –;
disc. do Sr. Attílio Fontana...........................
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177
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208
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– XXXIV –
LIRA TAVARES
– Entrevista concedida à Imprensa pelo
Ministro do Exército, General –, publicada
no Diário de Notícias, transcrita nos Anais
do Senado nos têrmos do Requerimento nº
1.014/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres...........
LOURIVAL BAPTISTA
– Discurso pronunciado pelo Governador
do Estado de Sergipe, Sr.–, por ocasião da
inauguração
do
terminal
marítimo
construído pela Petrobrás em Aracaju, para
escoamento do Petróleo de Sergipe............
MAGÉ
– Dando ciência ao Senado de
requerimento enviado pelo Vereador de –,
Sr. Aníbal Magalhães, para que o citado
Município seja considerado, para efeito de
salário-mínimo, como zona industrial; disc.
do Sr. Vasconcelos Tôrres...........................
MANESMANN
– Reclamando, do Sr. Ministro Delfim Netto
e Dirigentes do Banco Central, fiscalização
rigorosa, a fim de serem evitados
escândalos como o da – e Dominium; disc.
do Sr. Mem de Sá........................................
MANGARATIBA
– Formulando apêlo ao Sr. Ministro das Minas
e Energia no sentido de ser solucionado o
problema energético do Município de –; disc.
do Sr. Vasconcelos Tôrres.................................
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257

518

472

325

472

MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
– nº 24/68 (C.N.), encaminhando projeto de
lei para tramitação na forma estabelecida
no art. 54, § 3º, da Constituição...................
– nº 254/68, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei nº 94/68, sancionado.............
– nº 255/68, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei nº 19/68 (CN), sancionado....
– nº 256/68, submetendo a indicação ao
Senado Federal, do Sr. José Cândido
Moreira de Souza para o cargo de
Conselheiro do Banco Nacional da
Habitação.....................................................
– nº 257/68, comunicando haver vetado,
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara
nº 79/68........................................................
– nº 258/68, submetendo ao Senado
Federal, projeto de lei que autoriza o
Prefeito do Distrito Federal a abrir crédito
especial no valor de NCr$ 8.275,000,00,
para integralização do capital da Cia. de
Telefones de Brasília Ltda............................
– nº 259/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao pronunciamento
do Congresso sôbre o veto ao Projeto de
Lei nº 4/68 (C.N.).........................................
– nº 260/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao pronunciamento
do Congresso sôbre o veto ao Projeto de
Lei nº 2/68....................................................
–
nº
261/68,
de
agradecimento
pela
comunicação
referente
ao
pronunciamento
do
Congresso
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125
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155
71

74

157

157
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sôbre o veto ao Projeto de Lei nº 76/67.......
– nº 262/68, de agradecimento pela
comunicação
referente
ao
Decreto
Legislativo nº 29/68......................................
– nº 263/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao pronunciamento
do Congresso, sôbre o veto ao Projeto de
Lei nº 277/67................................................
– nº 264/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao pronunciamento
do Senado sôbre a indicação do Sr. Auro
Moura Andrade para o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da
Espanha.......................................................
– nº 265/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao pronunciamento
do Senado sôbre a indicação do Sr. Gibson
Alves Barbosa para o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Govêrno dos Estados
Unidos da América.......................................
– nº 266/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao pronunciamento
do Senado sôbre a indicação do Eng.º
Samir Haddad para o cargo de Conselheiro
do Banco Nacional da Habitação.................
– nº 267/68, submetendo o nome do
Bacharel Ridalvo Costa para o cargo de Juiz
Federal no Território Federal de Rondônia....
– nº 268/68, de agradecimento pela
comunicação
referente
ao
Decreto
Legislativo nº 30/68......................................
– nº 269/68, de agradecimento de
comunicação
referente
ao
Decreto
Legislativo nº 31/68......................................
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158

171

171

171
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e
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342
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– nº 270/68, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do ViceAlmirante Mário Cavalcanti de Albuquerque
para o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar..............................................
– nº 271/68, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 108/68,
sancionado...................................................
– nº 272/68, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei nº 106/68, sancionado...........
– nº 273/68, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei nº 105/68, sancionado..........
– nº 274/68, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei nº 107/68, sancionado...........
– nº 275/68, de agradecimento de
comunicação referente ao pronunciamento
do Senado sôbre a indicação do Sr. José
Cândido Moreira de Souza para o cargo de
Conselheiro do Banco Nacional da
Habitação.....................................................
– nº 276/68, submetendo ao Senado
Federal a indicação do Bacharel José
Benício da Cunha Mello para o cargo de
Juiz Federal no Estado de Sergipe..............
– nº 280/68, de agradecimento pela
comunicação referente ao Decreto Legislativo
nº 32/68................................................................
MISSÃO MÉDICA MILITAR
– Registrando o 50º aniversário do
embarque, no Rio de Janeiro, no ano de
1918, da – que o Brasil enviou à França,
por ocasião da Primeira Grande Guerra;
disc. do Sr. Mem de Sá................................
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41
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NIOMAR MONIZ SODRÉ BITTENCOURT
– Registrando a homenagem prestada pela
Sociedade Brasileira de Geografia à Dª –;
disc. do Sr. Ruy Carneiro.............................
OFÍCIO
– nº 58, da Câmara dos Deputados,
encaminhando o Ofício nº 317, da Câmara
Municipal de Lagoa Vermelha, Estado do
Rio Grande do Sul........................................
– do Sr. Governador do Estado do
Paraná,
solicitando
alteração
da
Resolução nº 36/68, que autoriza o
Govêrno do Estado do Paraná a realizar
operação de financiamento com a
"Water
Resources
Development
(International) Ltd.", com sede em TelAviv – Israel............................................
– nº 117/68, do Sr. Ernani Satyro,
comunicando algumas modificações da
representação da ARENA na Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 20/68
(C.N.).....................................................
– nº 31/68, do Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, remetendo cópia de Indicação
propondo emenda à letra "a" do
parágrafo 1º do artigo 16 e ao parágrafo
único do art. 151 da Constituição do
Brasil......................................................
– do Sr. Governador do Estado
de São Paulo, solicitando autorização
do Senado para financiamento parcial
das
obras
do
projeto
"Juqueri",
pelo Banco Interamericano de De-

Pág.

250

31

32

136

172

senvolvimento – BID, no valor de US$
16.500.000,00..............................................
– nº 3.316, do Sr. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, comunicando
haver aquela Casa aprovado a emenda nº
3 e rejeitado as de nos 1, 2 e 4 a 8 desta
Casa ao Projeto de Lei nº 93/68..................
– nº 1.351/SAP/68, do Sr. Ministro
Extraordinário para Assuntos do Gabinete
Civil, acusando o recebimento do autógrafo
referente ao Projeto de Lei nº 96/68.............
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343

354

OPERAÇÃO "UNITAS IX"
– Registrando o que observou, quando da
–, a bordo do porta-aviões "Minas Gerais",
ao largo do litoral do Estado da Guanabara;
disc. do Sr. Antônio Carlos...........................

434

"OPRESSÃO TOTAL"
– Editorial do Jornal do Brasil, de 22-8-68,
sob o título –, que se publica nos têrmos
do Requerimento nº 1.013/68, do Sr.
Vasconcelos Tôrres......................................

523

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA
DA TRADIÇÃO, DA PROPRIEDADE, DA
FAMÍLIA
– Condenando a atuação da –; disc. do Sr.
Arthur Virgílio................................................

16

"OS SEVERINOS"
– Comentando o editorial do Jornal do
Brasil intitulado –, que trata dos problemas
da Baixada Fluminense; disc. do Sr.
Vasconcelos Tôrres......................................

380

"PAPÉIS TROCADOS"
– Editorial do Correio
sob
o
título
–,

da Manhã,
que
se
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publica nos têrmos do Requerimento nº
983/68, do Sr. Lino de Mattos......................
PARECER
– nº 619/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 30/68........................
– nº 620/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 58/68................................
– nº 621/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação do vencido, para
segundo turno, do substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 18/68..........................
– nº 622/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 31/68........................
– nº 643/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 12/68...............................
– nº 644/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação do vencido, para
segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado nº 54/68..........................................
– nº 645/68, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 35/68......................................
– nº 646/68, da Comissão de Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 35/68......................................
– nº 647/68, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 37/68......................................
–
nº
648/68,
da
Comissão
de
Educação
e
Cultura,
sôbre
o
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54
26

27
26
55

56
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4

– Projeto de Decreto Legislativo nº 37/68....
– nº 649/68, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 28/68......................................
– nº 650/68, da Comissão de Agricultura,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
28/68............................................................
– nº 651/68, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 32/68......................................
– nº 652/68, da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 32/68......................................
– nº 653/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº
34/68......................................................
– nº 654/68, da Comissão Diretora,
apresentando a redação final do Projeto de
Resolução nº 49/68......................................
– nº 655/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Resolução nº 52/68.....................................
– nº 656/68, da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 109/68........................................
– nº 657/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
109/68..........................................................
– nº 658/68, da Comissão de Agricultura,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
98/68..........................................................
– nº 659/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 76/67........................................................
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– nº 660/68, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
76/67............................................................
– nº 661/68, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
número 101/68.............................................
– nº 662/68, da Comissão de Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara número 91/68.................................
– nº 663/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 91/68.
– nº 664/68, da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 106/68........................................
– nº 665/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
106/68..........................................................
– nº 666/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 107/68.
– nº 667/68, da Comissão Diretora,
apresentando a redação final do Projeto de
Resolução nº 51/68......................................
– nº 668/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 79/68........................................................
– nº 669/68, da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 115/68........................................
– nº 670/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 115/68.
– nº 671/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 110/68.
– nº 672/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 114/68.
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– nº 673/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
116/68..........................................................
– nº 674/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
118/68..........................................................
– nº 675/68, da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 10/68..........................................
– nº 676/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 10/68.
– nº 677/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 10/68..........................................
– nº 678/68, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 10/68........................................................
– nº 679/68, da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 10/68..........................................
– nº 680/68, da Comissão de Minas e
Energia, sôbre o Requerimento nº 921/68...
– nº 681/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 73/67................................
– nº 682/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 43/68................................
– nº 683/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 55/68................................
– nº 684/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação do vencido,
para segundo turno, do Substitutivo ao
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Projeto de Lei do Senado nº 51/68..............
– nº 685/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 104/68........................................
– nº 686/68, da Comissão do Polígono das
Sêcas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 104/68......................................................
– nº 687/68, da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 104/68........................................
– nº 688/68, da Comissão de Finanças,
sôbre as emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 104/68........................................
– nº 689/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
104/68..........................................................
– nº 690/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
104/68..........................................................
– nº 691/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 104/68.
– nº 692/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre a Mensagem nº 385/68, do
Sr. Presidente da República.........................
– nº 693/68, da Comissão de Economia,
sôbre a Mensagem nº 385/68, do Sr.
Presidente da República..............................
– nº 694/68, da Comissão de Finanças,
sôbre a Mensagem nº 385/68, do Sr.
Presidente da República..............................
– nº 695/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 32/68........................
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– nº 696/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 11/68..........................................
– nº 697/68, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 65/68.
– nº 698/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 61/68........................................................
– nº 699/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
112/68..........................................................
– nº 700/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 112/68........................................
– nº 701/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 135/58........................................
– nº 702/68, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 53/68........................................................
– nº 703/68, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
53/68............................................................
– nº 704/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 53/68.
– nº 705/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
104/68..........................................................
– nº 706/68, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 38/68......................................
– nº 707/68, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
38/68............................................................
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– nº 708/68, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 33/68......................................
– nº 709/68, da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 33/68......................................
– nº 710/68, da Comissão de Redação,
apresentando a redação do vencido, para
segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado nº 65/68...........................................
PETROBRÁS
– Relatando as atividades da – no Estado
de Sergipe; disc. do Sr. José Leite...............
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533
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67

PETROQUÍMICA UNIÃO
– Transmitindo as impressões colhidas
durante a visita feita a São Paulo, a fim de
tomar conhecimento da próxima implantação
da –, de Capuava, Município de Santo André;
disc. do Sr. Eurico Rezende.............................

32

POLÍGONO DAS SÊCAS
– Defendendo emenda de sua autoria, que
inclui parte do Estado do Espírito Santo na
área do –; disc. do Sr. Carlos Lindenberg....

364

PONTE RIO–NITERÓI
– Dando ciência à Casa do Telex enviado
pelo Sr. Ministro Mário Andreazza
convidando-o para assistir à assinatura do
contrato de construção da –; disc. do Sr.
Vasconcelos Tôrres......................................
PROCESSOS SUBTERRÂNEOS
–
Denunciando
os
–
curso,
que
se
articulam

em
para

166

intranqüilizar o País; disc. do Sr. José
Ermírio..........................................................
PROJETO DE ANISTIA
– Dando conhecimento ao Senado do
resultado da reunião realizada pela
Comissão Executiva Nacional da ARENA,
sôbre o – em tramitação no Congresso;
disc. do Sr. Filinto Müller..............................
– Condenando a intromissão do Poder
Executivo na votação do – a estudantes
e trabalhadores; disc. do Sr. Josaphat
Marinho........................................................
– Expondo à Casa o pensamento do
Govêrno, contrário ao – a estudantes e
trabalhadores; disc. do Sr. Petrônio
Portela....................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
– nº 30/68, que ratifica o texto da
Convenção nº 118 sôbre a igualdade de
tratamento dos nacionais e nãonacionais em matéria de previdência
social, adotada em Genebra, a 28-6-62,
pela Conferência Internacional do
Trabalho.................................................
– nº 31/68, que aprova o texto da
Convenção nº 120, sôbre a higiene no
comércio e nos escritórios, adotada
pela Conferência Internacional do
Trabalho em sua 48ª Reunião, em
1964.......................................................
– nº 32/68, que aprova a Convenção
Cultural entre o Brasil e a República
Popular
Federativa
da
Iugoslávia,
firmada na Cidade do Rio de Janeiro, a
11-5-62...................................................
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– nº 34/68, que aprova o Acôrdo BrasileiroParaguaio para a construção de uma Ponte
Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação
Rodoviária, assinado em Assunção, a 1112-67............................................................
– nº 35/68, que aprova o Tratado sôbre
Princípios Reguladores das Atividades dos
Estados na Exploração e Uso do Espaço
Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos
Celestes, adotado pela Assembléia das
Nações Unidas, em 19-12-66.......................
– nº 37/68, que aprova o Convênio de
Intercâmbio Cultural, assinado em 25-1-68,
entre a República Federativa do Brasil e a
República Argentina.....................................
– nº 39/68, que aprova o Decreto-lei nº
353, de 23-7-68, que prorroga o prazo para
a liquidação dos débitos mencionados no
Decreto-lei nº 352, de 17-6-68.....................
– nº 40/68, que aprova o Convênio
Internacional do Café, de 1968, firmado
pelo Brasil em 28 de março do mesmo ano.
– nº 42/68, que aprova o Decreto-lei nº
352, de 17-6-68, que dispõe sôbre o
pagamento de débitos fiscais, e dá outras
providências.................................................
– nº 43/68, que aprova o Decreto-lei nº
354, de 1º de agôsto de 1968, que
determina a intervenção do Banco Central
do Brasil na "Dominium S/A – Indústria e
Comércio" e demais emprêsas integradas
no mesmo grupo econômico........................
–
nº
44/68,
que
autoriza
o
Presidente
da
República
a
dar
a adesão do Govêrno brasileiro
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a quatro Convenções sôbre o Direito do
Mar, concluídas em Genebra, a 29-4-58......
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104/68
– Encaminhando a votação do –, que
aprova a Quarta Etapa do Plano-Diretor
de Desenvolvimento Econômico e Social
do Nordeste para os anos de 1969 a
1973; disc. do Sr. Argemiro de
Figueiredo................................................
– Pronunciando-se como relator da
Comissão de Projetos do Executivo, sôbre
o –; disc. do Sr. Aurélio Vianna....................
– Encaminhando a votação do –, disc. do
Sr. Carlos Lindenberg..................................
– De declaração de voto ao –, disc. do Sr.
Carlos Lindenberg........................................
– Encaminhando a votação do – disc. do
Sr. Leandro Maciel.......................................
– Idem; disc. do Sr. Milton Campos.............
– Idem; disc. do Sr. João Cleofas................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107/68
– Emitindo o parecer da Comissão de
Projetos do Executivo sôbre o –, que
institui a correção monetária nos casos de
liquidação de sinistros cobertos por
contratos de seguros; disc. do Sr. Carvalho
Pinto.............................................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
– nº 120/63, que altera a redação do art. 870
do Código de Processo Civil, permitindo que
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o preparo de recurso, originário de
comarca diversa daquela em que está
situada a superior instância, seja efetuado
no próprio Juízo ou Tribunal ad quem.........
– nº 33/64, que dispõe sôbre a atualização
das multas previstas nos Códigos de
Processo Civil e Processo Penal.................
– nº 11/68, que regulamenta a profissão de
empregados de edifícios, e dá outras
providências.................................................
– nº 91/68, que autoriza o Ministério da
Aeronáutica a doar, à Prefeitura Municipal
de Três Lagoas, no Estado de Mato
Grosso, lote de terreno situado no Bairro
da Aviação....................................................
– nº 98/68, que institui o "Dia do Colono",
a ser comemorado a 25 de julho de cada
ano...........................................................
– nº 101/68, que dispõe sôbre a jurisdição
da Junta de Conciliação e Julgamento de
Ribeirão Prêto, no Estado de São Paulo, e
dá outras providências.................................
– nº 104/68, que aprova a Quarta Etapa
do Plano-Diretor de Desenvolvimento
Econômico e Social do Nordeste para os
anos de 1969 a 1973, e dá outras
providências.................................................
– nº 105/68, que concede pensões
especiais a beneficiários legais de
servidores falecidos em acidentes com
avião da Fôrça Aérea Brasileira na selva
amazônica....................................................
– nº 106/68, que dispõe sôbre a classe
singular de Instrutor de Pára-Quedismo......
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94
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– nº 107/68, que institui a correção
monetária nos casos de liquidação de
sinistros cobertos por contratos de seguros.
– nº 108/68, que concede isenção do
Impôsto de Importação e do Impôsto sôbre
produtos industrializados, bem como dos
emolumentos consulares incidentes sôbre
um piano a ser importado pelo pianista
brasileiro Nelson Freire................................
– nº 109/68, que modifica dispositivo da Lei
nº 4.908, de 17-12-65, e transfere ações da
União para a Eletrobrás...............................
– nº 110/68, que extingue a punibilidade de
crimes previstos na Lei nº 4.729, de 14-765, que define o crime de sonegação fiscal,
e dá outras providências..............................
– nº 112/68, que dispõe sôbre a elevação
da cobrança do sêlo da taxa adicional para
NCr$ 0,05 a que se refere a Lei nº 909, de
8-11-49, que autoriza emissão de selos em
benefício dos filhos de lázaros.....................
– nº 114/68, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor da Escola de
Engenharia Industrial do Rio Grande, o
crédito especial de NCr$ 32.460,00, para o
fim que especifica........................................
– nº 115/68, que cria, no Quadro de
Pessoal do Ministério da Aeronáutica,
cargo em comissão de Consultor Jurídico,
e dá outras providências..............................
–
n.º
116/68,
que
concede
pensão especial às famílias dos
mortos em conseqüência de ex-
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plosão verificada no Parque 13 de Maio, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco...
– nº 118/68, que concede pensão especial
à Sra. Joaquina Gomes de Araújo Lima,
viúva de Joaquim de Araújo Lima, falecido
em acidente, em serviço, no exercício do
cargo de Engenheiro da Estrada de Ferro
Madeira–Mamoré.........................................
– nº 121/68, que retifica e altera
dispositivos do Decreto-Lei nº 1.608, de 189-39 (Código do Processo Civil)...................
– nº 122/68, que estabelece norma para o
cálculo do salário dos trabalhadores
mensalistas, diaristas, horistas, e dá outras
providências.................................................
– nº 123/68, que modifica o art. 17 da Lei
nº 4.594, de 29-12-64, que regula a
profissão de corretor de seguros..................
– nº 124/68, que dá nova redação ao art.
826 do Código do Processo Civil.................
– nº 125/68, que altera os arts. 3º e 4º do
Decreto-Lei nº 58, de 10-12-37, que dispõe
sôbre o loteamento e a venda de terrenos
para pagamento em prestações, e dá
outras providências......................................
– nº 126/68, que dispõe sôbre a aplicação
da multa prevista no art. 8º da Lei nº 4.737,
de 15-7-65 (Código Eleitoral).......................
– nº 127/68, que dispõe sôbre o exercício
da profissão de Técnico Industrial de nível
médio............................................................
– nº 128/68, que dispõe sôbre a inscrição de
médicos militares em Conselho Regional de
Medicina, e dá outras providências..................
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– nº 129/68, que autoriza o Sr. Ministro da
Fazenda a conceder remissão de crédito
tributário.......................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO
– nº 30/52, que modifica o art. 880 do
Código do Processo Civil.............................
– nº 51/62, que dispõe sôbre o provimento
de cargos de Juiz do Trabalho e Presidente
de Junta........................................................
– nº 61/62, que altera dispositivos do
Código de Processo Civil, e dá outras
providências.................................................
– nº 7/68, que estabelece o direito de o
empregado despedido sem justa causa,
voltar ao trabalho, no caso do empregador
precisar contratar nôvo empregado.............
– nº 30/63, que dispõe sôbre as atividades
da indústria farmacêutica, e dá outras
provIdências.................................................
– nº 105/63, que altera o art. 54 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º-5-43, que
dispõe sôbre a Consolidação das Leis do
Trabalho.......................................................
– nº 125/63, que interpreta o disposto no
parágrafo único do art. 258, do Código Civil
– nº 181/63, que estende aos empregados
domésticos os benefícios da Consolidação
das Leis do Trabalho....................................
– nº 76/64, que dá nova redação ao art.
852 do Código de Processo Civil.................
– nº 64/65, que estabelece casos de
prescrição aquisitiva quanto a bens
incorporados ao Domínio da União..............
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– nº 73/67, que dispõe sôbre a contagem de
tempo de serviço ativo, prestado às Fôrças
Armadas, para fins de aposentadoria..............
– nº 12/68, que assegura inscriação nos
concursos de habilitação para ingresso nos
cursos de ensino superior aos graduados
em escolas normais.....................................
– nº 18/68, que aplica aos empregados de
estações do interior, cujo serviço fôr de
natureza
intermitente
ou
de
pouca
intensidade, os preceitos gerais sôbre duração
do trabalho, alterando a redação do art. 243
da Consolidação das Leis do Trabalho.............
– nº 37/68, que institui o "Dia Nacional dos
Direitos Humanos"........................................
– nº 40/68, que altera a redação do item III
do art. 8º da Lei nº 5.107, de 13-9-66, que
cria o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, aumentando as hipóteses em que
o empregado optante poderá utilizar a
conta vinculada............................................
– nº 43/68, que dá nova redação ao § 2º do
art. 64 da Lei nº 3.807, de 26-8-60, que
dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência
Social............................................................
– nº 51/68, que dispõe sôbre a Campanha
Nacional de Alimentação Escolar (CNAE)...
– nº 54/68, que renova o prazo de validade
dos concursos fixado pela Lei nº 4.929, de
18-2-66.........................................................
– nº 55/68, que dispõe sôbre a emissão de
selos comemorativos do terceiro centenário
da Cidade de Manaus..................................
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– nº 58/68, que estabelece prazo para o
fornecimento dos documentos a que se
refere o art. 141, item I, da Lei nº 3.807, de
agôsto de 1960.............................................
– nº 61/68, que obriga as emprêsas que
menciona a manterem, no mínimo, um
empregado, com mais de 45 anos, em
cada grupo de 5 empregados......................
– nº 65/68, que dispõe sôbre o
fornecimento obrigatório de café matinal
gratuito aos empregados, por emprêsas
individuais ou coletivas, contando mais
de dez funcionários, e dá outras
providências...........................................
– nº 85/68, que autoriza o Prefeito do
Distrito Federal a abrir crédito especial no
valor de NCr$ 8.275.000,00, para
integralização de capital da Cia. de
Telefones de Brasília Ltda. – COTELB........
– nº 86/68, que dispõe sôbre a emissão,
pelo Poder Executivo, de uma série de
selos comemorativos da obra de Francisco
de Assis Chateaubriand Bandeira de
Mello.............................................................
– nº 87/68, que cria medidas de estímulos
à educação, à cultura e às pesquisas..........
– nº 88/68, que altera o item I do art. 3º da
Lei nº 4.024, de 20-12-61 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional)..................
– nº 89/68, que dá nova redação ao art. 6º
da Lei nº 4.024, de 20-12-61 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional)..
– nº 90/68, que declara de utilidade pública
o "Real Gabinete Português de Leitura",
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com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara..................................
– nº 91/68, que acrescenta parágrafo ao
art. 69 da Lei nº 4.024, de 20-12-61 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional)..
– nº 92/68, que acrescenta parágrafo ao
art. 67 da Lei nº 1.341, de 30-1-51 (Lei
Orgânica do Ministério Público da União.....
– n.º 93/68, que estende às comarcas de
Sabará, Santa Luzia e Caeté a jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento de
Belo Horizonte..............................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO
– nº 51/68, que nomeia para o cargo vago
de Auxiliar Legislativo, PL-10, candidato
habilitado em concurso................................
– nº 52/68, que altera a redação do art. 1º
da Resolução nº 36/68.................................
– nº 53/68, que aposenta por invalidez
Etelmino Pedrosa, Estoquista, PL-8, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal...
PROVÍNCIA DE BADAJOZ
– Lendo o relatório resultante da visita
efetuada a convite do Govêrno Espanhol, a
fim de conhecerem as obras de irrigação e
colonização que estão sendo realizadas na
– disc. do Sr. José Leite...............................
IV PLANO-DIRETOR DA SUDENE
– Apelando para que o Projeto que trata do
– seja distribuído à Comissão do Polígono
das Sêcas; disc. do Sr. Ruy Carneiro..........
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"RADIO JORNAL DO BRASIL"
– Registrando o 30º aniversário da –; disc.
do Sr. Vasconcelos Tôrres...........................
REQUERIMENTO
– nº 1.145/67, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, de informações ao Ministério dos
Transportes – Rêde Ferroviária Federal......
– nº 882/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério da Fazenda........
– nº 974/68, do Sr. Mário Martins, de
informações ao Ministério das Comunicações
– nº 975/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério da Justiça...........
– nº 976/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério dos Transportes.
– nº 977/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério Extraordinário
para assuntos do Gabinete Civil..................
– nº 978/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério do Planejamento
e Coordenação geral....................................
– nº 979/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério do Planejamento
e Coordenação geral....................................
– nº 980/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência da República.............................
– nº 981/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério do Planejamento
e Coordenação-Geral...................................
– nº 982/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério da Fazenda........
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– nº 983/68, do Sr. Lino de Mattos, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
editorial do Correio da Manhã, sob o título
"Papéis trocados".........................................
– nº 984/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Ministério da Agricultura.....
– nº 985/68, do Sr. Flávio Brito, de
informações
ao
Sr.
Ministro
das
Comunicações..............................................
– nº 986/68, do Sr. Flávio Brito, de
informações ao Sr. Ministro do Interior........
– nº 987/68, do Sr. Flávio Brito, de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes
– nº 988/68, do Sr. Ruy Carneiro, para que
o Projeto de Lei da Câmara nº 104/68 seja
distribuído à Comissão do Polígono das
Sêcas...........................................................
– nº 989/68, do Sr. Paulo Tôrres, no
sentido de ser reconstituído o Projeto de
Lei da Câmara nº 1/59..................................
– nº 990/68, do Sr. Petrônio Portela, no
sentido de ser reconstituído o Projeto de
Lei da Câmara nº 57/52................................
– nº 991/68, do Sr. José Leite, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso pronunciado pelo Governador
Lourival Baptista, do Estado de
Sergipe...................................................
– nº 992/68, dos Srs. Pedro Carneiro e
Milton Trindade, de apresentação de
condolências à família de Deodoro
Machado de Mendonça................................
– nº 993/68, dos Srs. Aurélio Vianna e
Filinto Müller, de urgência para o Ofício S13/68, do Governador do Paraná.................

Pág.

96
6
32
32
32

25
25
25
62
e
518

63
92

– nº 994/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
dispensa de publicação para o Projeto nº
49/68............................................................
– nº 995/68, do Sr. Carlos Lindenberg, de
informações ao Ministério do Interior...........
– nº 996/68, do Sr. Filinto Müller, de
dispensa de interstício para o Projeto de
Lei da Câmara nº 91/68................................
– nº 997/68, do Sr. Nogueira da Gama, de
dispensa de publicação para o Projeto de
Resolução nº 51/68......................................
– nº 998/68, do Sr. Adalberto Sena, de
informações ao Sr. Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral.......................................
– nº 999/68, do Sr. Adalberto Sena, de
informações ao Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil..................
– nº 1.000/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres, de
informações ao Ministério das Comunicações.
– nº 1.001/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Minas e
Energia.........................................................
– nº 1.002/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER....................................
– nº 1.003/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Indústria e
do Comércio.................................................
– nº 1.004/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Educação
e Cultura – INC............................................
– nº 1.005/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social – INPS...........................
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– nº 1.006/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Educação
e Cultura – Diretoria do Ensino Agrícola......
– nº 1.007/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social – INPS...........................
– nº 1.008/68, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, de informações ao Ministério dos
Transportes – Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis............................
– nº 1.009/68, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, de informações ao Ministério dos
Transportes – Comissão de Marinha
Mercante......................................................
– nº 1.010/68, do Sr. Josaphat Marinho, de
informações ao Ministério da Fazenda........
– nº 1.011/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
informações ao Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 1.012/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de congratulações à S. Santidade Papa
Paulo VI, pela Encíclica Humanae Vitae.....
– nº 1.013/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de transcrição, nos Anais do Senado, do
editorial intitulado "Opressão Total",
publicado no jornal do Brasil........................
– nº 1.014/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de transcrição, nos Anais do Senado, da
entrevista concedida pelo Ministro do
Exército, General Lira Tavares, publicada
no Diário de Notícias..................................
– nº 1.015/68, do Sr. Leandro Maciel, de
informações ao Sr. Ministro das Minas e
Energia.........................................................
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– nº 1.016/68, do Sr. Leandro Maciel, de
informações ao Sr. Ministro das Minas e
Energia.........................................................
– nº 1.017/68, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, de informações ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral............
– nº 1.018/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Educação
e Cultura.......................................................
– nº 1.019/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social – INPS...........................
– nº 1.020/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 1.021/68, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER....................................
– nº 1.022/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Saúde.......
– nº 1.023/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações aos Ministérios da Fazenda
e dos Transportes........................................
– nº 1.024/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações à Prefeitura do Distrito
Federal.........................................................
– nº 1.025/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres, de
informações ao Ministério dos Transportes.....
– nº 1.026/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Minas e
Energia – Eletrobrás.....................................
– nº 1.027/68, do Sr. Attílio Fontana, de
adiamento da discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 65/68......................................
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– nº 1.028/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes
– nº 1.029/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
informações ao Sr. Ministro da Agricultura..
– nº 1.030/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil..................
– nº 1.031/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes
– nº 1.032/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Sr. Ministro da Agricultura....
– nº 1.033/68, do Sr. Lino de Mattos de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes
– nº 1.034/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes
– nº 1.035/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Fazenda...
– nº 1.036/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER....................................
– nº 1.037/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Educação
e Cultura – Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos................................
– nº 1.038/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Agricultura
– nº 1.039/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Agricultura
– Patrulha Aérea Agrícola............................
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– nº 1.040/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social – Conselho Nacional de
Política Salarial............................................
– nº 1.041/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das
Comunicações DCT.....................................
– nº 1.042/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Minas e
Energia.........................................................
– nº 1.043/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER...................................
– nº 1.044/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das
Comunicações DCT.....................................
– nº 1.045/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações à Prefeitura do Distrito
Federal.........................................................
– nº 1.046/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Indústria e
do Comércio – Instituto Nacional de Pesos
e Medidas.....................................................
– nº 1.047/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Indústria e
do Comércio Cia. Siderúrgica Nacional......
– nº 1.048/68, dos Srs. José Leite, Júlio
Leite e Leandro Maciel, de indicação de
uma Comissão de Senadores para
comparecer à Exposição agropecuária a
realizar-se na cidade de Lagarto,
Sergipe...................................................
– nº 1.053/68, de dispensa de publicação
para o Projeto de Decreto Legislativo nº
32/68............................................................
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– nº 1.054/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Minas e
Energia – Eletrobrás.....................................
– nº 1.055/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 1.056/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da "Indústria
e do Comércio – IBC....................................
– nº 1.057/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Minas e
Energia – Eletrobrás.....................................
– nº 1.058/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Educação
e Cultura.......................................................
– nº 1.059/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes..................................................
– nº 1.060/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Instituto Nacional de
Previdência Social........................................
– nº 1.061/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Indústria
e do Comércio – Cia. Siderúrgica
Nacional...................................................
– nº 1.062/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER....................................
–
nº
1.063/68,
do
Sr.
Vasconcelos Tôrres, de informações
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ao Ministério das Comunicações – DCT......
– nº 1.064/68, do Sr. Arthur Virgílio, de
licença para tratamento da saúde................
– nº 1.065/68, do Sr. José Ermírio, de
informações ao Ministério da Educação e
Cultura..........................................................
– nº 1.066/68, do Sr. Adalberto Sena, de
informações ao Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil..................
– nº 1.067/68, do Sr. Raul Giuberti, de
informações ao Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 1.068/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Sr. Ministro da Indústria e
do Comércio.................................................
– nº 1.069/68, do Sr. Lino de Mattos, de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes
– nº 1.070/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 1.071/68, do Sr. Milton Campos, de
prorrogação, por 60 dias, do prazo da
Comissão Parlamentar de Inquérito Mista,
destinada a verificar as repercussões, sôbre
a saúde, do uso indiscriminado de
adoçantes artificiais na alimentação popular.
– nº 1.072/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
dispensa de interstício para o Projeto de
Lei da Câmara nº 11/68................................
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– nº 1.073/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
dispensa de interstício para o Projeto de
Lei do Senado nº 65/68................................
– nº 1.074/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
solicitando transcrição, nos Anais do
Senado, do artigo intitulado "Melancolia",
de autoria do jornalista Osvaldo Peralva,
publicado no Correio da Manhã, de 25-868...............................................................
– nº 1.075/68, do Sr. Mem de Sá, de
dispensa de interstício para o Projeto de
Lei da Câmara nº 112/68..............................
– nº 1.076/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social – INPS...........................
– nº 1.077/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER....................................
– nº 1.078/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Relações
Exteriores.....................................................
– nº 1.079/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério das Relações
Exteriores....................................................
– nº 1.080/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Indústria e
do Comércio – IBC.......................................
– nº 1.081/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – DNER....................................
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– nº 1.082/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Saúde.......
– nº 1.083/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Agricultura
– SUDEPE...................................................
– nº 1.084/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Fazenda –
Banco do Brasil S.A.....................................
– nº 1.085/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério da Agricultura
– nº 1.086/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
de informações ao Ministério dos
Transportes – RFF/AS.................................
– nº 1.087/68, do Sr. Aarão Steinbruch, de
informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores.....................................................
– nº 1.088/68, do Sr. Raul Giuberti, de
informações ao Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 1.089/68, do Sr. Antônio Carlos, de
audiência da Comissão de Serviço Público
Civil sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
10/68............................................................
– nº 1.090/68, do Sr. João Abrahão, de
informações ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social........................................
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
– Justificando a apresentação de vários –;
disc. do Sr. Lino de Mattos...........................
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RESOLUÇÃO Nº 36/68
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Ofício do
Sr. Governador do Estado do Paraná,
solicitando a alteração da redação do art.
1º da – disc. do Sr. Bezerra Neto.................
– Idem, pela Comissão de Finanças; disc.
do Sr. Mello Braga........................................
– Idem, pela Comissão dos Estados para
Alienação e Concessão de Terras Públicas
e Povoamento; disc. do Sr. Mello Braga......
RESPOSTA A REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES
– nº 59/68, do Sr. Adolpho Franco, enviada
pelo Sr. Ministro da Indústria e do
Comércio......................................................
– nº 196/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Interior..........................
– nº 200/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 318/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social...........................................................
– nº 323/68, do Sr. José Feliciano, enviada
pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura......
– nº 330/68, do Sr. Aarão Steinbruch,
enviada pelo Sr. Ministro da Fazenda..........
– nº 397/68, do Sr. José Ermírio, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
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– nº 435/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Educação e
Cultura..........................................................
– nº 445/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Saúde.............
– nº 451/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Saúde.............
– nº 465/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro das Comunicações
– nº 467/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Educação e
Cultura..........................................................
– nº 476/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Indústria e do Comércio.
– nº 541/68, do Sr. Adalberto Sena,
enviada pelo Sr. Ministro da Saúde.............
– nº 566/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Agricultura.......
– nº 578/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta.......................................................
– nº 584/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Saúde.............
– nº 603/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro das Minas e Energia.
– nº 605/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 613/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura......
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– nº 617/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro das Minas e
Energia.........................................................
– nº 636/68, do Sr. Lino de Mattos,
enviada pelo Sr. Ministro das Minas e
Energia...................................................
– nº 639/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 646/68, do Sr. Milton Trindade,
enviada pelo Sr. Ministro da Saúde.............
– nº 651/68, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, enviada pelo Sr. Ministro do
Interior....................................................
– nº 685/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Indústria e do
Comércio......................................................
– nº 693/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Saúde.............
– nº 710/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Fazenda.......................
– nº 712/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Fazenda.......................
– nº 714/68, do Sr. Adalberto Sena,
enviada pelo Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência da República.............................
– nº 719/68, do Sr. Oscar Passos, enviada
pelo Sr. Ministro da Fazenda.......................
– nº 722/68, do Sr. Vasconcelos
Tôrres, enviada pelo Sr. Ministro do
Interior....................................................
– nº 729/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
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– nº 730/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 731/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Interior.............
– nº 733/68, do Sr. Adalberto Sena,
enviada pelo Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência da República.............................
– nº 737/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 741/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro das Minas e Energia.
– nº 744/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 745/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 747/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 748/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 750/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidên-
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cia da República, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 752/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência
da República................................................
– nº 753/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Aeronáutica..................
– nº 754/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 761/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Marinha........................
– nº 763/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Planejamento e
Coordenação-Geral......................................
– nº 764/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Planejamento e
Coordenação-Geral......................................
– nº 765/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Planejamento e
Coordenação-Geral......................................
– nº 766/68, do Sr. Lino de Mattos,
enviada pelo Sr. Ministro das Relações
Exteriores...............................................
– nº 768/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social............................................................
– nº 769/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
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– nº 772/68, do Sr. Aarão Steinbruch,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 780/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência da República.............................
– nº 782/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro da Educação e
Cultura..........................................................
– nº 786/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro das Minas e Energia.
– nº 787/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 788/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 790/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 792/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social........................................
– nº 797/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 798/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
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– LIV –
– nº 799/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 801/68, do Sr. Péricles Pedro, enviada
pelo Sr. Ministro da Agricultura....................
– nº 823/68, do Sr. Raul Giuberti, enviada
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social............................................................
– nº 825/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 827/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 832/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Fazenda.......................
– nº 834/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 835/68, do Sr. Raul Giuberti, enviada
pelo Sr. Ministro da Fazenda.......................
– nº 843/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura......
– nº 845/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 846/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes, solicitando
prorrogação do prazo para a resposta.............
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– nº 852/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 858/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 861/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social, solicitando prorrogação do prazo
para a resposta............................................
– nº 863/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 867/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 871/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro dos Transportes,
solicitando prorrogação do prazo para a
resposta........................................................
– nº 881/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social............................................................
– nº 884/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 889/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro da Saúde...........................
– nº 893/68, do Sr. Bezerra Neto, enviada
pelo Sr. Ministro da Aeronáutica..................
– nº 894/68, do Sr. Bezerra Neto, enviada
pelo Sr. Ministro da Fazenda.......................
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– nº 913/68, do Sr. Lino de Mattos, enviada
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social, solicitando prorrogação do prazo
para a resposta............................................
– nº 917/68, do Sr. Aarão Steinbruch,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 947/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 959/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 962/68, do Sr. Vasconcelos Tôrres,
enviada pelo Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, solicitando prorrogação
do prazo para a resposta.............................
– nº 1.049/68, do Sr. Domício Gondim,
enviada pelo Sr. Ministro das Minas e Energia.
SALÁRIO-MÍNIMO
– Apelando para o Sr. Ministro do Trabalho,
no sentido de que decrete, de imediato, a
inexistência de diferenciação de – para a
mesma zona; disc. do Sr. Aarão Steinbruch
SÉRGIO MENDES
– Lendo trecho da carta do jovem
Arino Matos Filho, dando conta de
que, na Câmara dos Representantes
dos Estados Unidos, no Capitólio, um
representante
elogiou
o
trabalho
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de –; disc. do Sr. Vasconcelos Tôrres..........
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CONFERÊNCIA
DA
AVIAÇÃO
COMERCIAL BRASILEIRA
– Comentando as conclusões decorrentes
da –; disc. do Sr. Vasconcelos Tôrres..........

488

TCHECO-ESLOVÁQUIA
– De revolta contra a notícia da invasão da
– por cinco países do Bloco Socialista;
disc. do Sr. Aarão Steinbruch.......................
– Idem; disc. do Sr. Adalberto Sena.............
– De repúdio contra a invasão da –; disc.
do Sr. Arthur Virgílio.....................................
– De revolta contra a invasão da –; disc. do
Sr. Edmundo Levi.........................................
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
– Lendo carta enviada à direção do
Correio Braziliense pelos Srs. Ministros
do –, esclarecendo a decisão tomada por
aquêle órgão de não vir, de imediato, para
Brasília; disc. do Sr. Guido Mondin..............
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
– Relatando os episódios ocorridos quando
da invasão da –; disc. do Sr. Argemiro de
Figueiredo....................................................
– Comunicando à Casa a invasão da –;
disc. do Sr. Aurélio Vianna...........................
– De indignação pelo que presenciou na –;
disc. do Sr. Edmundo Levi...........................
–
Esclarecendo
a
posição
Governamental
no
episódio
da
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– LVI –
invasão da –; disc. do Sr. Petrônio Portela..
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VICENTE CELESTINO
– De pesar, pelo falecimento do cantor –;
disc. do Sr. Júlio Leite..................................

337

VOLTA REDONDA
– Dando ciência ao Senado de
Ofício
do
Presidente
da
Câ-

mara Municipal de –, contrário à anexação
da Exatoria Federal dêste Município à de
Barra Mansa; disc. do Sr. Vasconcelos
Tôrres...........................................................
WLADIMIR PALMEIRA
– Pronunciando-se a respeito da situação
do seu filho, o estudante –; disc. do Sr. Rui
Palmeira.......................................................
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